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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 انمقدمة
فً مجال التصمٌم والرسم  االنتشارمن البرامج الرائدة الواسعة  أوتوكادعد برنامج ٌ  

 لج  حل  تناوله وشمولٌتها وقدرته على أدواتهذه الرٌادة بكثرة  استحقالهندسً. 
  ٌ  إضافةعمل على تطوٌره ودأب فرٌق الإضافة إلى سر المسائل الهندسٌة بسهولة و

 .التحسٌنات الٌه سنوٌا  

 توفر أمثلةالتً  تلك تتراوح بٌن أوتوكادرت الكثٌر من الكتب التعلٌمٌة لبرنامج صد  أ  

 .أداةفقط وبٌن التً تتوسع فً شرح تفاصٌل كل  دواتتطبٌقٌة وبٌن التً تشرح األ

خ منهج األ التزمناا وقد شار الٌهعلى المصادر الم   ا  اعتمادٌؽت فقرات هذا الكتاب ص  
وبالخصوص العبارتٌن " صٌؽت  "2222 أوتوكادتعلم " سامً علً نعمة فً كتابه

مكوناته سهلة من  أؼلبخطوات العمل بشكل متسلسل ٌجعل عملٌة التعرؾ على 
وبالتالً  أمرالمختلفة لكل  مكانٌاتالبداٌة", "لذلك فان هذا الكتاب جاء لٌوضح اإل

ها لذلك أفضل اختٌارومن ثم  األوامرٌن الطرق المختلفة لتنفٌذ المفاضلة ب بإمكانك

 .2202التحدٌثات فً البرنامج لؽاٌة االصدارة  عتباربنظر اال خذالعمل". مع األ

موضوع تشؽٌل البرنامج ومفاهٌم عامة للتعرؾ على مساحة  تناول ولالفصل األٌتم فً 
وتكوٌن الشفائؾ والتعامل معها .  ؽٌرالتصالتكبٌر و أنواعو األوامروتنفٌذ  أوتوكادرسم 

 "رئٌس" الرسم الواردة ضمن التبوٌب أوامرفهو للتعرؾ على  الفصل الثانًاما 

 

 "مرسطر األ" و "الشبكة"الرسم الدقٌق ومساعدات الرسم مثل  تناولٌ الفصل الثالث

 ".العناصرإلى  الوثب"و "التعامد"و

 "ةآالمر"و "النقل"و "الحذؾ“ر أوامتعدٌل الرسم مثل  تناولٌ الفصل الرابع
من حٌث  بعاداأل إضافة تناولٌ الفصل الخامس. "التمدٌد"و "الشطؾ"و "المصفوفة"و

 .مكونات البعد وعالماته
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الكتل والتوصٌفات  تناولٌ الفصل السابعالكتابة والتهشٌر بٌنما  تناولٌ الفصل السادس
 .اوتعدٌله إدراجهاوالتحكم بمواصفاتها وكٌفٌة تكوٌنها و

ٌ   بعادالرسم ثالثً األ تناولٌ الفصل الثامن  "الشبكٌة األشٌاء"عرض كٌفٌة تكوٌن حٌث 
إلى  ات وتقسٌم الشاشةحداثٌنظام اإل استخدامو 2202 أوتوكادصدارة إالمستحدثة فً 

 ."rulesurfe""""TabSurf"RevSurfمثل  األوامر استخدامومشاهد مختلفة 

والطرح التً  ضافةها وعملٌات اإلئوكٌفٌة انشا "امدةالسج سجسا األ" تناولٌ الفصل التاسع

 .علٌها نفِّذت  

 المصفوفة"و "بعادالدوران ثالثً األ"عملٌات تعدٌل متقدمة مثل  الفصل العاشر
 بثق"و "المقاطع" أوامرو "بعادة ثالثٌة األالمرآ"و "المصفوفة الدائرٌة"و "ستطٌلةالم

 ."سطحتلوٌن األ"و "سطحنسخ األ"و "ركانتدوٌر األ"و "وسج األ

من حٌث تظلٌل عناصر الرسم وضبط لون  "التظلٌل والمواد" الفصل الحادي عشر
ها وتعرٌؾ أنواعالمواد و إضافةها وأنواعخلفٌة المشهد والتعامل مع مصادر الضوء و

 .الواقعٌة علٌها إلضفاءالموجودة فً الرسم  جسامألل إكساءمثل مواد جدٌدة التً تضاؾ 

االستعانة بمكونات خارجٌة  مسؤلة تناولٌ "الملفات الخارسجٌة" رالفصل الثانً عش
 إضافةالروتٌنٌة مثل  باألعمالالرسم لتقلٌل الجهد وعدم اضاعة الوقت إلى  واضافتها

 .الرسم إلى  السٌاراتأو  اشخاص وبعض االثاث

 بعد انجاز العمل على الحاسوب البد من طرٌقة "اإلخراجالطباعة و" الفصل الثالث عشر
أو  "الطباعة الورقٌة"الطرق المناسبة مثل  إحدىالجهة المستفٌدة بإلى  لتقدٌم الناتج

مسجهز خدمة طباعة "إلى  هاأو إرسال "وٌبنشرها على "أو  ""PDFتقدٌمها كملؾ 

 ."بعادثالثٌة األ

 

 اي مالحظات على هذا الكتاب ٌرجى ارسالها على العنوان : إلبداء

alimiftin @ yahoo.com 

web-mster@ali-ornament.com 
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 انفصم االول

 تشغيم انبزنامج ومفاهيم عامة
 

 تشؽٌل البرنامج

. على سطح المكتب  أٌقونةعلى المزدوج بواسطة النقر تشؽٌل البرنامج ٌتم 
حال نافذة البرنامجفتظهر   :أدناهة موضَّ

 

 
 2010أوتوكادمساحة عمل التعرؾ على 
التصمٌم  إلنجازحتوي على مجموعة العناصر التً ستستخدمها مساحة العمل ت

الرسائل بٌنك وبٌن ضافة إلى باإلوالحصول على المعلومات عن هذه العناصر 

 هً:فً مساحة عمل أوتوكاد  . العناصر الرئٌسةبوالحاس

 المالحة أدوات

 لنموذجاإلى  موقع النظرحة بتؽٌٌر المال أدواتتقوم 
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ن ندرجة التكبٌر .  إنقاصأو  المعروضة بزٌادةلنموذج اتفاصٌل تعدٌل  ٌ مك   إنشاءك ٌ مك 
موقع  ستعادةقة الضبط السبَّ النظر م   مواقع استخدامأو  ؾ مساحةعرِّ التً ت   مواقع نظر

 تدوٌر معروؾ.أو  نظر

 المالحة هً : أدوات

 القٌادة      حركة العرض عسجلة       العرضمكعب 

 :العرضمكعب 
نرد فعل بصري للتدوٌر الحالً للنموذج.  ٌ وفِّر لتعدٌل  "العرضمكعب " استخدامك ٌ مك 

 لنموذج.اإلى  نظرموقع ال

 
مثال  تجد المكعب فانك لن  إظهار أردتولسبب ما  "أبعادثنائً الطور "كنت تعمل فً  إذامالحظة

العرض ثنائً "زال ًف طور ظاهرة والسبب انه الشرٌط ما

 "بعاداألالعرض ثالثً "من طور  اإلفادةك ٌ مك نبل  إضافتهات حاولحتى لو  على  وال ٌحتوي" بعاداأل

ٌاروفً شرٌط الحالة   للشرٌط بالنقر على   ."بعاداألثالثً  "الطور اخت

 

ات ثالثً تظهر عند تفعٌل نظام الرسومٌ بعاداألمالحٌة ثالثٌة  أداةهو  "العرضمكعب "

ن" العرضمكعب ". بواسطة بعاداأل  ك التبدٌل بٌن المناظر القٌاسٌة والمجسمة.ٌ مك 

  ٌ كون  أثناء. خاملةالزواٌا بهٌئة  إحدىٌظهر فً فانه ,  "العرضمكعب "ض عر  حالما 

تحلٌال مرئٌا عن موقع النظر الحالً عند حصول  ٌ وفِّرفانه  خامال  " العرضمكعب "
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ٌتحول الى ,  " مكعب العرض "على  الفؤرةوضعت مإشر  إذا لنظر.تؽٌٌرات فً اتجاه ا

ن. "فعالالطور "  تدوٌر المنظر الحالً ,المناظر مسبقة الضبط , أحد  إلى ك التبدٌلٌ مك 

 للنموذج. األمتؽٌٌر المنظر  أو 

 

 القٌادة تعسجال
ة  إبحار إلى أدوات و تتٌح لك الوصول الفؤرةثر أ تقتفًهً قوائم  "عسجالت القٌادة" )ثناٌئ

 مفردة. أداة( عدٌدة من خالل بعادو ثالثٌة األ

 "عسجلة القٌادة"على  "وتد". كل "األوتاد"تدعى  أقسامعدة  على مقسمة "القٌادة تعسجال"
نمنفردة.  إبحار أداةٌمثل  ٌّرتصأو  تكبٌرأو  التحرٌك الفوتوؼرافً إجراءك ٌ مك  أو  ؽ

 المنظر الحالً بطرق مختلفة. تدوٌر

 أدواتعلٌك الوقت بضم العدٌد من  ت وفِّر, "العسجالتـ "ب أٌضاتعرؾ  ,"القٌادةت عسجال"
خصصة حسب المقام الذي م  المالحة الشائعة فً وصلة بٌنٌة مفردة. تكون العجالت 

 ٌشاهد به النموذج.
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 حركة العرض:

 

و تشؽٌل صور  نشاءإله استعمال ٌ مك نعلى الشاشة  عرضا   "حركة العرض" ٌ وفِّر
ن. تحركة سٌنمائٌا  م أو  العروض التقدٌمٌة ألؼراضالصور المتحركة هذه  استعمال ٌ مك 

 خالل تصمٌم. بحارلإل

ن ن, التً "لقطات"من المشاهد, تسمى  أنواعك تسجٌل عدة ٌ مك  وضعها أو  تؽٌٌرها ٌ مك 
 فً تتابع من الصور. كل نوع ٌكون منفردا.

ن الملتقطة, مشابهة لما ٌعرض فً  ٌراالكامت لمواضع حركة و ترحال إضافةك ٌ مك 
, توجد منها "لقطاتـ "التلفزٌونٌة التجارٌة. تدعى المشاهد المتحركة هذه ب اإلعالنات

 هً: أنواعثالث 

 منفرد. محفوظ : تتكون من موضع كامٌرا   ثابتة 

 إضافٌةمع تطبٌق حركة كامٌرا سٌنمائٌة  منفرد,موضع كامٌرا : تفٌد من سٌنمائٌة. 

   تسمح بالنقر والسحب على طول التحرٌك المطلوب.لسسج  مشً م : 

ٌَّنفً الموقع ال  2202 أوتوكادراجع الفلم التوضٌحً المجهز ضمن مساعدة  ب  تً:كاآل م 
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 :اآلتٌةفتظهر الشاشة    Show Me Animationsالثانً على الخٌار  انقرومن هذه اللوحة 

 

 وهو "عرضالحركة "الفلم التوضٌحً عن  اختر اآلنلموضوعنا 

Overview of ShowMotion 

ناللقطات   مشهد. أصناؾ. تدعى هذه السالسل  "سالسل"تجمٌعها مع بعض لتشكٌل  ٌ مك 

 الملؾ : إفتحللتدرب على هذا الموضوع 

Florett71.dwg 

 .المشار الٌه فً المصادر " buildyourworld" ضمن المجلد

 

 



 2202اساسٌات اوتوكاد 

9 
 

ن "عسجالت القٌادة" إخفاءأو  ظهارإل  "NAVSWHEEL"مراأل عمالاست ٌ مك 

ن "مكعب المشاهدة" إخفاءأو  ظهارإل سطر "ضمن NAVVCUBE""مراأل استعمال ٌ مك 

ٌّر أمروهو  "مراأل  " Ribbonالشرٌط"على  ت وفِّرم ؼ

 أخرى أدوات, ومواقع (Menu), القوائ  ( Ribbon)الشرٌط 

ن لعدٌد من اإلى  للوصول " Menuالقوائ "و " Ribbonالشرٌط  " استعمالك ٌ مك 

 .ستعمالالكثٌرة اال األوامر

لة حسب المهام فً فصَّ تحكم م   أدواتو اأزرار: هو لوح ٌعرض (Ribbon) الشرٌط

 مساحة العمل.

 

 " ToolBarsدواتاأل أشرطة"و "Ribbonالشرٌط " مصطلحٌجب هنا التفرٌق بٌن  

 حٌث توجد العدٌد من االختالفات بٌنهم ومنها:

 "  أشرطة األدواتToolBars "  أوامر ارتباطات لتنفٌذ  اتوذا أزرارتمتلك

 إنمابصورة مباشرة  زرارفانه الٌحتوي على األ "Ribbonالشرٌط " اما معٌنة

 ألواحفة حسب الوظٌفة وكل تبوٌب ٌمتلك عدة صنَّ ٌمتلك تبوٌبات متعددة م  

 .أعالهالمذكورة  زرارهً التً تمتلك األ لواحفة حسب الوظٌفة وهذه األصنَّ م  

 شرٌطاٌمتلك  أوتوكادبٌق تط (Ribbon واحدا فقط ولكنه ٌمتلك عدة )أشرطة 

قد حل محل  " Ribbonالشرٌط  " . على الرؼم من ان(ToolBars) أدوات

 نك مازلت قادرا على استدعاإها متى شئت.التقلٌدٌة االّ ا دواتاأل أشرطة

 الشرٌط  " خفاءإلRibbon " :مرسطر األ"التالً فً  مراأل اطبع" 

 RibbonClose 

 الشرٌط  " إظهار عادةإلRibbon":مرسطر األ"التالً فً  مراأل اطبع" 

 Ribbon 

مساحة  ٌسار أعلىفً  شعار البرنامج  أٌقونةعلى  انقر: الشائعة  دواتاأل منفذ

 فٌتوسع لٌظهر كما ٌلً: العمل
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 عناصرالورقة التً سترسم علٌها  ت مثِّلمنطقة من الشاشة و أكبر: وهً  منطقة الرس 

 الرسم 

 إذا"":Commandالشاشة وتظهر  به الكلمة  أسفلفً  "مرسطر األ": ٌوجد مرسطر األ
 إذاهذه الكلمة فمن  مامالى األما  أمرعطاء إن البرنامج ٌنتظر منك ألوحدها ٌعنً  كانت

فرعً من  أمر إلعطاءقد تظهر لك رسالة  "ادخال"ما كتبته ثم ضؽطت على المفتاح 

 "Command"الكلمة  أمامتختفً الكتابة من  مراأل أتممتما  إذاف ًصلاأل مراأل

 جدٌد. أمر انتظارب
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 :مرشاشة األ

تظهر فٌها جمل ورسائل  "Command"ثالثة اسطر قبل سطر الكلمة أو  ناوهً سطر
المختار ,  مرنجاز تنفٌذ األإل هاإتباعالتعلٌمات الواجب علٌك  ت مثِّلموجهة من البرنامج 

  ٌ من ناحٌة ان ٌكون الجواب د بالرسالة التً ٌعرضها البرنامج فً هذه المنطقة ٌجب التق

 .ٌنفَّذقد ال  مران األأو  فان النتٌجة ستكون خاطئة على الرسالة صحٌحا واالّ 

ات موقع مإشر الرسم , ٌحتوي إحداثٌالشاشة وتظهر فٌه  أسفل: ٌوجد  الحالة شرٌط
 "الشبكة",  "الوثب"مساعدة فً الرسم مثل  أدوات ت مثِّلالمفاتٌح التً  مجموعة من أٌضا
 ... "طور التعامد", 

 UCSات المستخد  إحداثٌنظا   أٌقونة

ح االتجاه الموجب إلى  X, Y, ٌشٌر الحرفان  "ات المستخد  حالٌاحداثٌنظا  اإل" ت وضِّ

 . لكل من هذٌن االحداثٌٌن

 مؤشر الرس 

العناصر  ختٌارالأو  موقع عنصر الرسملتحدٌد  ٌ ستخدم الفؤرةمإشر ٌتحرك مع حركة 

 العناصر. اختٌارالتً تطلب  األوامرفً حالة 

 الورقة طور النموذج وطور تخطٌط

 

 الوصول السرٌع أدواتشرٌط 
 إنشاء"هً  ٌا  افتراضالظاهرة  األوامر, ستعمل بكثرةالتً ت   دواتاألهذا الشرٌط ٌعرض 

 إلؽاء",  "سجع عن خطوة سابقةالترا", "حفظ ملؾ",  "فتح ملؾ"أو  "ملؾ سجدٌد
تخصٌص شرٌط "الٌمٌن من الشرٌط ٌوجد مثلث ٌمثل  أقصىوفً  "طباعة",  "التراسجع

 . "الوصول السرٌع أدوات
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ن ان تعرض هذا الشرٌط  "الوصول السرٌع أدوات"ك من خالل زر تخصٌص شرٌط ٌ مك 

أو  هء  اخفاو أ " التقلٌديقوائ " شرٌطالتحته , ان تعرض أو  "Ribbonالشرٌط "فوق 

ٌّر ضافٌةاإل األوامربعض  إضافة  المعروضة. ؼ

 

 
 

 القوائ  استخدا 

نالتقلٌدي  "قوائ "شرٌط الرؼبت العمل مع  إذاف ٌا  افتراضٌظهر  ال "قوائ "شرٌط ال ك ٌ مك 

نبالنقر على المواقع ال هإظهار ٌَّ ب  أدناهة م 
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 "شرٌط القوائ  إظهار" مرثم على األ

 

 

 

 القوائم تحت تصرفك رطةأشبعدها تكون 
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ن سطر "ضمن  ""menubarمراأل استعمالب أٌضا "قوائ "شرٌط ال إظهار أٌضا ٌ مك 

 (2)بدال عن  (0)وجعل قٌمته  "مراأل

 
 كما ٌؤتً: هٌئات أربعالكلمات فٌها على وجود تالحظ  القوائم أشرطة استعملت إذاف 

 مثل  : مجموعة كلمات مجردة"Line"  ,مرتنفٌذ األلى إ ها ٌإدياستعمال 

 المناظر لها

  سجانبٌةقائمة ": ٌعنً وجود  جانبهاأسود إلى مجموعة كلمات مع سهم" 

 مثل   :ٌمٌنهاإلى  ث نقاطالمجموعة كلمات تحتوي على ث(Hatch… بعد )

 اختٌارو, ٌتم تعبئة البٌانات المطلوبة مرٌظهر مربع حوار خاص باأل هااختٌار

لٌتم تنفٌذ  "موافقؽط على المفتاح "ثم الض مرظروؾ العمل الخاصة باأل

 .مراأل

  مجموعة كلمات مثل(ctrl + N):بالضؽط  نفِّذت  و وامرمختصرات لأل ت مثِّلو

الضؽط علٌه نضؽط  استمرار( من لوحة المفاتٌح ومع ctrlعلى المفتاح )

 المناظر له. "New"مر( لتنفٌذ األNالمفتاح )
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ٌَّنمثل ال تلمٌحا  هر لك ظٌس األوامرأحد  توقفت قلٌال فوق إذا ب شٌر للدائرة حٌث ت   أعاله م 
المركز ثم  ت مثِّلى التً ٌجب علٌك تعٌٌنها على الرسم والتً ولالنقطة األإلى  (0)النقطة 

لالتً  (2)تلٌها تعٌٌن النقطة رقم   نقطة على المحٌط. ت مثِّ

 لوحة المفاتٌح استخدا ب األوامرتنفٌذ 

ن  تًلوحة المفاتٌح كاآل خداماستب األوامرطباعة  ٌ مك 

 

 

ن بدال من كتابة  "L"الحرؾ  مثال  على شكل احرؾ  ختصاراتبعض اال استعمال ٌ مك 

Line" " و الحرؾc""  بدال من""Circle  والمختصرات هذه موجودة ضمن ملؾ

acad.pgp"" 

 ضمن المجلد

C:\Program Files\AutoCAD 2010\UserDataCache\Support  

 سة والخٌارات الفرعٌة الرئٌ األوامر

 تً:بعض الخٌارات الفرعٌة التً ٌنبؽً علٌك تحدٌدها وكاآل "دائرة" مراألتنفٌذ ٌتبع 
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كانت تحدٌد نقطة المركز للدائرة اما عندما طبعنا  مرعند تنفٌذ األ ٌةفتراضالحالة اال

"2p"  للدائرة. اننا نرٌد تعرٌؾ الدائرة بداللة نقطتٌن هما نهاٌة القطر أوتوكادٌفهم 

 فتح ملؾ رس  

 ملفات الرسم ولٌكن أحد  لنجرب ان نفتح

Kitchen31.dwg 

 الٌه فً المصادر المشارbuildyourworld""ضمن مجلد

للتنقل بٌن  "شرٌط الحالة"على  الزرٌن  استخدم المذكور بعد ان تفتح الملؾ
النظام  ٌقونةأتالحظ ظهور  "حٌز النموذج". فً "حٌز طباعة الورقة"و "حٌز النموذج"

 ات .حداثٌالعالمً لإل

نللتنقل خالل الرسم  بعض  استخدامأو  المالحة التً سبق شرحها أدوات استخدام ٌ مك 

 " Ribbonالشرٌط"ضمن  األوامر

Panًالتحرٌك الفوتوؼراف 

 " Ribbonالشرٌط "من 

 

 :  "شرٌط الحالة"او من 

ٌختفً وٌعود للظهور  "الحالةشرٌط "فان  "Pan"مرألاك استخدامتالحظ انه فً طور 

 .أخرى أداة كاستخدامبعد أو  "هروب"بان تنقر  ""Panطور البعد خروجك من 
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 :رض الرس  التحك  بع  

ن ٌّرتكبٌر وتص مراأل استعمال ٌ مك   تً:وكاآل أطوارالذي ٌمتلك عدة  ؽ

 

 
ٌ   ؛تعٌٌن ركنً مستطٌل :  النافذة  شةالشاه المستطٌل لٌمأل ر ما ٌحدَّ بِّ كحٌث 

ن؛ قٌمة التكبٌر السابقة إلى  للرجوع : السابق  من مرة أكثرللرجوع  ها استخدام ٌ مك 

 ( ٌتحرك مع تحرك المإشرXظهر مستطٌل ٌحمل بداخله العالمة )ٌ   :  الدٌنامٌكً

دحسب مقٌاس معٌن ت :  مقٌاس رس  إلى  رصؽِّ ٌ   0/2ضاعؾ الرسم , ٌ   2) مسبقا هحدِّ

ٌّرالنصؾ( لتص  .الواحدمن  أصؽرقٌمة  اطبعالرسم  ؽ

 رتفاعاأو  بداللة نقطة مركز وقٌمة تكبٌر :  مركز

Zoom In :   ٌ ِّمستخدم مقٌاس رسمآخر لة بواسطة دخ  ر الرسم حسب القٌمة الم  كب. 

Zoom Out :   ٌ ِّآخر مقٌاس رسم مستخدملة بواسطة دخ  ر الرسم حسب القٌمة الم  صؽ. 

لتكبٌر  ٌنفَّذ "بعادثنائً األ"الرسم  ٌعرض كامل لوحة الرسم , فً حالة : لـــك

 .أكبرٌهما (أداخلهاأو  مرسوم خارجها شًء أبعد)أو ( حدود ورقة الرسمالرسم الى )
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ثٌر هذا الخٌار مشابه لخٌار فان تؤ "بعادثالثً األ"ما فً حالة الرسم أ

"Zoom Extents"  ٌ ظهر تفاصٌل لوحة الرسم حتى حٌث

دون التقٌد بحدود ورقة  لو كانت خارج حدود ورقة الرسم

 .الرسم

Zoom Extents   ٌ ات لوحة الرسم .امتدادعرض جمٌع 

المفتاح  سحباو ضؽطا -+ و اظهر عالمت: ت   التزوٌ  المستمر

ٌ   .علىرة نحو األؤللف ٌسراأل صؽر ٌ   سفلسحبت لأل إذاكبر وتالحظ ان مشهد الرسم 

على لوحة  "هروب" انقرأو  "exit"اخترللفارة و ٌمنالمفتاح األ ضؽطاالمشهد. 

 المفاتٌح.

 التحرٌك الفوتوؼرافً  "Panالتصفح "

 سفلاألعلى أو األ الٌسار اوأو  تحرٌك ورقة الرسم نحو الٌمٌن

ٌّرستالحظ ان شكل مإشر الرسم ت "شرٌط الحالة"من مراأل أٌقونةضؽط أ   .0  ؽ

 صورة ٌد.إلى 

ستالحظ تحرك ورقة اتجاه ترؼب به ؤي ب حباسرة وؤللف ٌسرالمفتاح األ أ ضؽط .2

 .ددَّ حالرسم باالتجاه الم

 على لوحة المفاتٌح "هروب"أو  "خروج" اختربالٌمٌن ثم  انقر مراأل نهاءإل .3

نانه أي الشفافة  األوامرمن  ""Zoom, Panان مراأل  آخرأمر تنفٌذ  أثناءتنفٌذها  ٌ مك 

 ٌؤتًوكما ٌن مسبوقا بالعالمة ),( مراألأحد  وٌتم ذلك بطباعة

 

 نتهاءاال. بعد  "نافذة"لتعرٌؾ  ""wاطبع مثال  الخٌارات الفرعٌة أحد  اختٌارهنا  نٌ مك  

رسالة التً وتعود ال ًصلاأل مرتالحظ ان البرنامج ٌعود لأل "النافذة"من تعرٌؾ ركنً 
 تطلب تحدٌد نقطة ثانٌة للمستقٌم.

ن : ال مالحظة  تنفٌذ ثناءأ "transparently"بشكل شفاؾ  "zoom"مراأل استخدام ٌ مك 

أو  "Pan"أو  ""Zoomاألوامرتنفٌذ  أثناء"Dview"أو  "Vpoint"ٌن  مرألاأحد 

"View". 
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 ؼلق ملؾ رس  

محتوٌات شاشة الرسم وكٌفٌة التحكم بعرض محتوٌات ملؾ  أؼلبن تعرفنا على بعد أ

 رسم سابق بعد فتحه لنؽلق هذا الملؾ.

 ""closeمرمنها األ اخترائمة الٌسار تنسدل  ق أعلىفً  البرنامج  أٌقونة انقر

 
 تعدٌالت ولم تحفظ الملؾ: أجرٌتكنت قد  إذا اآلتٌةرسالة التظهر 

 

علٌه بعض التعدٌالت وتستفسر ان تحفظ  أجرٌتتفٌد هذه الرسالة ان ملؾ الرسم قد 
 ال؟أو  التعدٌالت

حفظ التعدٌالت ثم ؼلق ملؾ الرسم, الضؽط على إلى  ٌإديالزرالضؽط على 
علٌه. اما  أجرٌتتعدٌالت أي  ؼلق ملؾ الرسم دون حفظإلى  إديٌالزر
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شاشة إلى  والعودة ؼالقاإل أمرتنفٌذ  إلى إلؽاء فٌإديالزر الضؽط على 
 الرسم.

تؽٌٌر أي  دون ًصلللمحافظة على الملؾ األالمفتاح  ضؽطافً مثالنا الحالً 

حوبقً الجزء ال اختفتستالحظ ان شاشة الرسم   ط.فق أدناه موضَّ

 

 

فتح مدٌر اطقم أو  ,اإلنشاءفتح ملؾ سابق أو  ,سمح بفتح ملؾ جدٌدٌ هذا الشرٌط
 األوامربعض إضافة إلى بعرض المساعدة من الحقل الخاص بها أو , المخططات

 .خرىاأل

 ملؾ سجدٌد إنشاء

رس   إنشاء"ملؾ رسم جدٌد فٌظهر مربع الحوار  إنشاءللبدء ب  ٌقونةاأل انقر

 "سجدٌد

 

ملؾ جدٌد ٌجب  إنشاءجعله ٌظهر عند  أردت إذا, ف ٌا  افتراضظهر ٌ   المربع الان هذا 

ٌّرالمتكل من ضبط  كما  "مرسطر األ"من  (0القٌمة ) إلى "filedia"و  ""startupٌن ؽ

 :ٌؤتً

 
د  فتظهر شاشة لرسم جدٌد فارغ. "موافق" ضؽطاثم  "Metric"من تنشٌط الخٌار  تؤكَّ
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 مواصفات ورقة الرس  
 شرٌط"الملؾ ٌظهر فً  اسم ان أوال   العمل مع ملؾ الرسم الجدٌد الحظ تبدأ عندما

ن( )Drawing1باالسم ) "العنوان على تسلسل  ا  اعتماد 3أو  2أو  0ان ٌكون العدد  ٌ مك 

 بها ملؾ رسم جدٌد(. ننشؤلٌا فً كل مرة آان هذا الرقم ٌزداد  إذالعمل 

 الرس  وحدات
مختلفة من وحدات القٌاس من خالل  أنواعتعامل مع ال إمكانٌةالبرنامج  ٌ وفِّر

 -طرٌقتٌن: إحدىب ٌنفَّذالذي  "units"مراأل

 

 
 :ٌؤتًكما  "اعدادات الوحدات"حوار الفٌظهر مربع  أعاله مرعلى األ انقر
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ن لم "درسجة الدقة"و "type"وحدات الرسم  "نوع"تحدٌد  ٌ مك  ة بعدد الحقول بعد ت مثِّ

للقٌاسات الخطٌة والزاوٌة. تحت العنوان  "Precision"العشرٌة  فاصلةال

length""فً الحقل السهم  أ ضؽط""Precision  لرسم عناصر ذات  (0.00)اخترثم
نالعشرٌة.  فاصلةالدقة رقمٌن بعد  السٌطرة على نوع ودرجة دقة القٌاسات  أٌضا ٌ مك 

 ."Angle"الزاوٌة تحت العنوان 

مربع  ؼالقإل "موافق"على  انقر نتهاءااللك وبعد االعدادات حسب ما ٌتطلبه عم اضبط
 الحوار .

 حدود الورقة

 (.A4 (297*202 ),A3 (422*297)) هً استعماال  كثر األقٌاسات االوراق القٌاسٌة 

 ٌنتطرٌق إحدى إتباعبكنٌها ت الورقة بداللة ر  التعرٌؾ قٌاس ""limitsمراأل ٌ ستخدم

 
 "قوائ "شرٌط المن  .0

 

 "مرسطر األ"فً  ""limitsمرطباعة األ .2

لورقة الرسم ,  ٌمناأل علىرسالة تطلب تحدٌد نقطة الركن األتظهر  "مرسطر األ"فً 
),( بحٌث ان الرقم  فاصلةالقٌاسات الورقة المطلوبة بصٌؽة رقمٌن ٌفصل بٌنهما  اطبع

والرقم الثانً ٌمثل طول الورقة باتجاه المحور  Xٌمثل طول الورقة باتجاه المحور  ولاأل

Y. 
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 :ٌؤتًفان خطوات التنفٌذ ستكون كما  A3: لتعرٌؾ ورقة رسم قٌاس  مثال

 

 باالتجاه االفقً A4جعلها  أردت إذاف A3لورقة  أعاله بعاداأل

 

 

 202واالتجاه الصادي ٌساوي  297لهذه الحالة االتجاه السٌنً ٌساوي 

 تدقٌق"سٌطر على حالة ٌ   أعاله مرن فً األتضم  الم  الخٌار الفرعً 

فان البرنامج عطى خارج حدود الورقة ات ت  إحداثٌأي  فان (onنشطا )كان  إذاف "الحدود

  ٌ  ات خارج حدود الورقةحداثٌن اإلؤفٌد بعرض رسالة ت  لن ٌرسمها و

 
 الشفائؾ

فٌبدو الرسم متكامال من  خرىفوق األ الواحدةمتعددة توضع  "شفائؾ"ٌتم الرسم على 
ن, و "الشفائؾ"خالل  نفصلةامل مع الشفائؾ بصورة التع ٌ مك   أو "هاإظهار"من حٌث  م 

 شفٌفة. لمختلؾ لك "تخصٌص لون"أو  "تذوٌبها" او" تسجمٌدها"أو  "إخفاؤها"

ن. الواحد اآلنفً " نشطة"هناك عادة شفٌفة واحدة فقط   إعادةأو  تسمٌة الشفائؾ ٌ مك 

 .تسمٌتها
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 شفٌفة سجدٌدة إنشاء

ن  اآلتٌةالطرق الثالث  إحدىشفٌفة جدٌدة ب إنشاء ٌ مك 

 
 :ٌؤتً ما إتبع مثال  ى ولالطرٌقة األ ستعمالال

  Ribbon" الشرٌط"على  "Home"ظاهرا ضمن التبوٌب  "شفائؾاللوح "لم ٌكن  إذا

 

 إتباعثم Ribbon" الشرٌط"بالنقر بالٌمٌن على مكان فارغ ضمن  أوال  ه إظهارٌتوجب 

 :ٌؤتًما 

 

فٌظهر مربع الحوار علٌه  انقر"Ribbonشرٌط ال"على  "شفائؾ"لوح الظهر  إذاف

 تً:اآل" مدٌر خصائص الشفٌفة"
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 شفٌفة جدٌدة نشاءإل "سجدٌد" انقر

ر  لٌكون عدد الشفائؾ خمس شفائؾ. إضافٌة مرات أربعالعمل  كرِّ

 الشفٌفة اس  تؽٌٌر

ٌتلون السطر بلون ف ٌسربالمفتاح األ" layer1"على الكلمة  انقر ""nameتحت الحقل 

ٌّر مرة ثانٌة فً نفس الموضع ثم  انقررق, از  ""Dimensionإلى  الشفٌفة اسمؼ

ٌّرثم   Construction, Text, Hatchإلى  خرىالشفائؾ الثالث األ أسماء ؼ

 تً:فٌصبح الناتج كاآل
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 حذؾ شفٌفة

ن  رسم.أي  شفٌفة بشرط ان تكون فارؼة منأي  حذؾ ٌ مك 

 ""Layer5الشفٌفة  اختر .0

هذه الشفٌفة من  اختفاءفتالحظ " حذؾ"الزر  استخدمأو  "ذؾحالمفتاح " أ ضؽط .2

 مربع الحوار.

 مالحظة :
تحتوي على عناصر وكانت الشفٌفة لٌست فارؼة بل ت حذؾ شفٌفة رسم حاول إذا

حذؾ " مراأللؽى ٌ   "إؼالق", وعند النقر على زر  كاآلتٌةمرسومة علٌها ستظهر رسالة 
 . "الشفٌفة

 

 الشفٌفة الفعالة 

 "الفعالةالشفٌفة "هً  ما واحدة فقط . لجعل شفٌفة "شفٌفة فعالة" الواحد اآلند فً توج

دة  ( فتتحولCtrl + cأ ضؽط)او  الزر  انقرالشفٌفة ثم  اسم اختر حدَّ إلى  الشفٌفة الم 

 . "فعالةالشفٌفة ال"

 الشفائؾ إظهارو خفاءإل الزر 

)تظهر عناصر الرسم المرسومة  تكون مرئٌة فإنها "On"عندما تكون الشفٌفة بالوضع 

نعلٌها( و ٌّرتكون  فإنها "off"كانت بالوضع  إذاطباعة محتوٌاتها. اما  ٌ مك   مرئٌة وال ؼ
 .""onبالوضع  "plot"تطبع محتوٌاتها وان كان الخٌار 

للداللة على ان الشفٌفة  الشكل إلى  المصباح فتتحول أٌقونة انقرشفٌفة رسم  خفاءإل

 .أخرىالمصباح مرة  أٌقونة انقرتشؽٌل الشفٌفة  ةعاد. إل"م طفأة"

 تسجمٌد الشفٌفة أو  بةذاإلالزر 

 "الخطوط إخفاء"و "التولٌد إعادة" أوامرمرئٌة وتتقبل تنفٌذ تكون  "الشفٌفة المذابة"ان 

 ."الطباعة"و "التظلٌل"و

ٌّرفهً  "المسجمدة الشفٌفة"اما   ,"plot", "render"األوامرتقبل  المرئٌة و ؼ
"regenerate","hide" . 
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 . ٌةفتراضبالحالة اال "مذابة"تكون  فإنهانشئ شفٌفة عندما ت  

 "Pan", "Zoom"مرالعمل من خالل سرعة زٌادة األلزٌادة سرعة  "التسجمٌد" ٌ ستعمل

ٌّرو  التشؽٌلٌة. األوامرها من ؼ
ل ـ ب الحقا  وم نرٌد رإٌة محتوٌاتها لفترة طوٌلة . عندما تق التً ال "تسجمٌد الشفائؾ" ٌ فضَّ

ـ ل ."تولٌد بٌانات ملؾ الرس  إعادة" مراأل ٌنفَّذفان البرنامج  "بة الشفائؾ المسجمدةإذا"

 .إلى  فتتحول أٌقونتهاعلى  ٌسربالمفتاح األ انقر "تسجمٌد شفٌفة"

 لقفل وفتح الشفائؾالزر 
 ."مفتوحة" ٌةفتراضالرسم فً الحالة اال ةشفٌف ت نش ؤ
ن ال ولكن اهمٌتها  "مقفولةـ "الشفٌفة ال دٌل العناصر المرسومة علىتعأو  اختٌار ٌ مك 

 فً عملٌة الرسم. ستخدامعلٌها لال رإٌة العناصر المرسومة إمكانٌةتكمن فً 

 اللون : 
عند تخصٌص لون معٌن لشفٌفة الرسم فان العناصر المرسومة علٌها ستحمل هذا اللون 

ن)او  ٌةافتراضبصورة  اللون على جمٌع العناصر الواقعة ضمن  تعمٌم هذا الحقا   ٌ مك 
نهذه الشفٌفة(.   ( 255-0 ) تحدٌد اللون كرقم بٌن ٌ مك 

 شفٌفة الرسم "لون"لتؽٌٌر 
 "اللونتحدٌد " حوار المربع اللون فٌظهر مربع  انقر .0

 
أحد  أو "المفهرسة أوتوكاد ألوان" التبوٌبمن  المفهرسة لواناألأحد  اختر .2

حموال "الحقٌقٌة لواناأل"  سسجالت"لون من أو  الحقٌقٌة لواناألتبوٌب ة فً وضَّ
 "لواناأل

 مربع الحوار ؼالقإل "موافق" انقر .3
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ٌبٌن نوع الخط المخصص لرسم العناصر على الشفٌفة . الحالة : "نوع الخط"

على الكلمة  انقرالشفٌفة  "نوع خط"لتؽٌٌر  "Continuous"هً  ٌةفتراضاال

"continuous" نوع خط الرسم. اختٌار فٌظهر مربع حوار 

 

 "الخطوط أنواعتحمٌل "حوار الفٌظهر  مربع  ""loadالزر ضؽطا  

 مربع الحوار . تالحظ ان ؼالقإل "موافق"المفتاح  انقرنوع الخط المطلوب ثم  اختر
 "موافق" انقرنوع الخط. ثم  اختٌارقائمة مربع حوار  الىنوع الخط قد اضٌؾ سم ا

 وع الخط.ن اختٌارمربع حوار  ؼالقإل

 مالحظة :
مجموعة خطوط متباعدة  ختٌارالعلى هذا النوع المطلوب ,  انقرنوع خط واحد  ختٌارال

رالمت ختٌاراالعند  ctrlالمفتاح  انقر مع  انقرمجموعة خطوط متتالٌة  ختٌاروال, كرِّ

إضافة إلى  همااختٌارخط فٌتم  آخرو أولعلى  shiftالضؽط على المفتاح  استمرار

 المحصورة بٌنهما. واعاألنجمٌع 

 ع رض خط الطباعة 

الحالة  0.2,0.25,0.5مختلفة مثل  أقالمعلى الورق نستخدم  قالمفً الرسم باأل

تعنً ان الرسم  (صفر). القٌمة  (2) (رضع  ـ )بخط  ٌ ستخدمللبرنامج  ٌةفتراضاال
  ٌ ة فتح (رضع  )بؽض النظر عن خصص لهذا العنصر فتحة القلم الم   (رضع  ـ )م برس  س
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لخطوط عنصر الرسم فان البرنامج  (رضع  )القلم المستخدم. اما عند تخصٌص 
دالم (رضع  ـ )سٌرسمها بال  .حدِّ

 ""lineweightرض تحت الحقل رمز الع   انقررض خط الطباعة للشفٌفة لتؽٌٌر ع  

 ."موافق" انقررض المطلوب ثم الع   اختر,  "رض الخطع   أنواع"حوار الفٌظهر مربع 

 
رضها لمرسومة ستظهر كما لو كان ع  رض الخط فان العناصر اتؽٌٌر ع   مالحظة عند

ان  أردت إذااما  ثٌر هذا الخٌار ٌظهر فً حالة طباعة لوحة الرسم فقط.ؤان ت إذ (2)
رض ع   إخفاء/  إظهارعلى زر  انقررض الخط على الشاشة تحصل على تمثٌل مرئً لع  

 .الخط الموجود على شرٌط الحالة

 
 :  نمط الطباعة

لتحدٌد نمط الطباعة لشفٌفة الرسم المختارة )راجع موضوع الطباعة فً الفصل  ٌ ستخدم
 الثالث عشر(

 :  طباعة الشفٌفة

 طباعة / عدم طباعة  ماه انت وفِّرالم الخٌاران

هذا الخٌار فان  "إطفاء". فً حالة  المعنٌة "طباعة الشفٌفة"هً  ٌةفتراضالحالة اال
 فًالطباعة  "إطفاء"الشاشة ولكنها لن تطبع . ٌإثر  عناصر الرسم ستظهر على
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البرنامج لن ٌطبع  فان م طفؤةالشفائؾ المشتؽلة والمذابة , اما الشفائؾ المجمدة وال

 ."on"بالوضع  "الطباعة"لو كان خٌار محتوٌاتها حتى 

شفٌفة الرسم عندما تحتوي الشفٌفة على معلومات مرجعٌة  "طباعة إطفاء" أهمٌةتظهر 

 .اإلنشاءالعمل مثل خطوط  أثناءنرٌد طباعتها ولكنها مفٌدة  ال

 مرشح الشفائؾ

 إدارة"حوار ال مربعرض جمٌع شفائؾ الرسم فً للبرنامج هً ع   ٌةفتراضالحالة اال
رض المرشحات لع   استخدامي ر. مع زٌادة عدد الشفائؾ ٌصبح من الضرو"الشفائؾ

 الحوار. مربع شفائؾ مختارة فً 

 

 

 "مرشح سجدٌد"الزر  انقر

 تً:اآل "خصائص مرشح الشفٌفة"فٌظهر مربع الحوار 
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 جمٌع اختفاءتالحظ  المرشح  اختر
 ألنناٌة للبرنامج )ساسالشفٌفة األ ألنها (صفر)الشفائؾ من صندوق الحوار عدا الشفٌفة 

 اختر. لعرض جمٌع الشفائؾ  (اآلنمن الشفائؾ الباقٌة للرسم لحد أي  لم نستخدم

 :المرشح

. 

ن أعلىبكفاءة  "مرشح الشفائؾ" ستخدامال ه لعرض الشفائؾ التً تحمل استخدام ٌ مك 
دمواصفات م  :ٌؤتًة فقط وكما حدِّ

البٌانات  ءبمل أ, ابد أعاله مر ذكرهكما  "خصائص مرشح الشفٌفة"اظهر مربع الحوار 
 :اآلتٌة
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  اكتب اسما ممٌزا للمرشح فً الحقل 

 ""textلٌكن 

  اسمها بالحرؾ  ألعرض الشفائؾ التً ٌبد ""*0اطبعفً الحقل

فً مربع  "T"ها بالحرؾ اسم ألعرض الشفائؾ التً ٌبد ""*Tاطبعأو  ""0

 الشفائؾ. إدارةحوار 
 للتصفٌة  مناسبا  بقٌة الحقول بما تراه  امأل 
 قائمة المرشحاتإلى  المرشح ضافةإل "موافق" انقر 
  تالحظ وجود المرشح"text" ضمن مجموعة المرشحات 

 المرشح  اختر"text"  إدارة"حوار الجمٌع الشفائؾ من مربع  اختفاءتالحظ 

. فً حالة " t" بالحرؾ تبدأ ألنها "text"عدا الشفٌفة  "خصائص الشفٌفة

 .أٌضاهر ظتس فإنهابهذا الحرؾ  تبدأ أخرىوجود شفائؾ 
 "شفٌفة" دواتاألعلى شرٌط  "تطبٌق مرشح الشفائؾ": عند تنشٌط الخٌار  مالحظة

فقط فً القائمة المنسدلة  "الشفٌفة الفعالة" و "الشفائؾ المرشحة"انه ٌتم عرض ف
 . "شفٌفة" دواتاألفً شرٌط  "شفائؾ"

 
 من المرشحات للشفائؾ منها  أنواعهناك عدة 
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 "حسب خصائص الشفٌفة"Layer property filter 
 tبحرؾ سماإها أ تبدأتلك التً أو  مثال   حمرتصفً لك الشفائؾ ذات اللون األ

 مثال  

  من قبلك   "حسب تسجمٌع خاص"ومنهاLayer group filter 
ن) ا  ممٌز ا  اسم تجمع مجموعة من الشفائؾ عشوائٌا وتعطٌها  إنشاء ٌ مك 
 المجموعة بسحب الشفٌفة وتركها ضمن المجموعة(

 "مرشحات"لوح البالٌمٌن على مكان فارغ ضمن  انقرLayer group filterلتكوٌن 

 

 اخترو

 ا  ممٌز ا  اسم هاواعط

 كافة الشفائؾ  ظهارإل على زر  انقرثم 

 ثم ابدا بسحب الشفائؾ المطلوبة وتركها عند المرشح الجدٌد

البرنامج بتصفٌة الشفائؾ حسب ما خططت له  إستجابة تالحظالمرشح المطلوب  اختر
 فً المرشح.
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 : اللون
كل العناصر المرسومة  على ٌا  افتراضسبق وان تعرفنا على تخصٌص لون للشفٌفة ٌعمم 

تخصٌص لون لعنصر مؽاٌر للون الشفٌفة التً هو فٌها  أردت إذاضمن هذه الشفٌفة . ف

ن لعنصر ما فانه ٌحتفظ بهذا  معٌنا   لونا  خصصت  إذا. "color"مراأل استعمالذلك ب ٌ مك 
 ذات لون مختلؾ. أخرىشفٌفة إلى  اللون حتى لو تم نقله

ن  :اآلتٌةالطرق  إحدىالرسم ب تخصٌص لون معٌن لعنصر ٌ مك 

 مراأل اطبعcolor""  نحٌث  "ألوان"حوار مربع الفٌظهر اللون  اختٌار ٌ مك 
 المطلوب منه

 حوار اللفتح مربع بالٌمٌن  انقرثم الماسكات  ظهارإل عنصر الرسم اختر

 ."color"اللون المطلوب من الحقل  اخترو "عنصر الرس  خصائص"

 
 الشرٌط"على  "خصائص"اللوح  انقرماسكات ثم ال ظهارعنصر الرسم إل اختر

ribbon"  خصائص"لوح اللفتح" 
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ة فان خٌراللون المطلوب. للحالة األ اختٌارو "عنصر الرس  ألوان"ومنه القائمة المنسدلة 
 ٌجعل كل عنصر ٌرسم بعد ذلك ٌرسم باللون االزرق مثال  االزرق إلى  تبدٌل اللون

ل  استخدامتخصٌص اللون للشفٌفة بدال من  أساسى عل لوانالتعامل مع األ ٌ فضَّ

ٌّرتؽٌٌر لون الشفٌفة ٌألن  مختلفة ؤلوانلرسم العناصر ب ""Colorمراأل لون جمٌع  ؽ

 العناصر المرسومة علٌها.

 نوع الخط 

نكما هو الحال بالنسبة للون ,  مختلفة من الخطوط لتمثٌل العناصر  أنواعتخصٌص  ٌ مك 
لتمثٌل الحدود الخارجٌة لعنصر  "الخط المستمر" ٌ ستخدم مثال  فالمختلفة فً لوحة الرسم 

ٌّر األجزاءلتمثٌل  "الخط المتواري" ٌ ستخدمالرسم بٌنما  المرئٌة من عنصر الرسم  ؼ

 اسطوانة.أو  لتمثٌل محور دائرة "خط المحور" ٌ ستخدمو

 :تًٌؤتحمٌل هذه الخطوط كما  أوال   ٌجب ط الخطو مختلفة من أنواعللتعامل مع 

 فٌظهر االتً "خصائص"الزر  ننقر لوانمع األ سابقا  كما عملنا  .0

 

فٌظهر مربع الحوار  other"" اخترمن القائمة المنسدلة  

 االتً
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 "الخطوط أنواعتحمٌل "ٌظهر مربع الحوار  "load"المفتاح  أ ضؽط .2

 لؽلق مربع الحوار. OKالمفتاح  أ ضؽطالمطلوب ثم  "نوع الخط" اختر .3
 "موافق" انقرثم  "current"المفتاح  أ ضؽط "الخط الفعال"المختار هو  لجعل الخط

دخط سٌرسم بعد هذه الخطوة سٌكون بنوع الخط المأي  لؽلق مربع الحوار. ان ما لم  حدِّ
 ٌتم تؽٌٌره.

ن  :اآلتٌةمعٌن بعد تحمٌله لعنصر الرسم بواحدة من الطرق  "نوع خط"تخصٌص  ٌ مك 

 "الخطوط المحملة أنواع إدارة"حوار الر مربع فٌظه "lintype"مرطباعة األ .0

نحٌث   نوع الخط المطلوب ثم النقر على زر  اختٌار ٌ مك 
 "الخطوط أنواع"الماسكات ثم فتح القائمة المنسدلة  ظهارعنصر الرسم إل اختٌار .2

 "Ribbonالشرٌط "من 
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 نوع الخط المطلوب. اختٌارثم  

 اختٌارالنقر بالٌمٌن فوقه واسكات ثم الم ظهارعنصر الرسم المطلوب إل اختٌار .3
 "مواصفات عنصر الرس "حوار المن القائمة الجانبٌة فٌظهر مربع  "خصائص"

 .""lineTypeنوع الخط المطلوب من الحقل  اختٌارو
 البرنامج إؼالق
, فً هذه الحالة ٌكون  "البرنامج إؼالق"من العمل ٌكون من الضروري  نتهاءاالبعد 
 الت:تفضٌ ةك ثالثأمام

 المؽادرة بدون حفظ 

 ًالحفظ بنفس االسم الحال 

 الحفظ باسم جدٌد 
علٌه وٌتم ذلك  أجرٌتتعدٌالت أي  ملؾ الرسم دون حفظ ؼالقإل ىولالحالة األتستخدم 

 مراأل اختٌارمن خالل 
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 ملؾ الرسم . إؼالقفً هذه الحالة سٌظهر مربع الحوار الخاص ب

ناو   ذة الناف إؼالق أٌقونة استخدام ٌ مك 

أٌقونةلحفظ ملؾ الرسم دون مؽادرة البرنامج وذلك بالنقر على  الحالة الثانٌةتستخدم 

 "Save"مراأل اختٌاراو 
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ٌ   إذاف ٌ  ولحفظ للمرة األكان الملؾ   ."حفظ الملفات"حوار الظهر مربع ى س

 

وعٌن موقع حفظ الملؾ من القائمة  الملؾ فً الحقل  اسم اطبع

تم ٌ. س "حفظ" انقرثم  المنسدلة 
فلن  سابقا  فظ كان الملؾ قد ح   إذاحفظ جمٌع التعدٌالت المنجزة على ملؾ الرسم. اما 

 ٌظهر مربع الحوار هذا.

ى لملؾ ولللحصول على نسختٌن من ملؾ الرسم , النسخة األ الحالة الثالثةخدم تست
تؽٌٌر. أي  ندومن  ًصلملؾ الرسم األ ت مثِّلالرسم مع التعدٌالت المنجزة علٌه والثانٌة 

حٌث ٌتم التعامل  أعالهالذي مر ذكره  "حفظ الملفات"فً هذه الحالة ٌظهر مربع الحوار 

 .نفسه باألسلوبمعه 
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 ولتطبٌق الفصل األ

 اآلتٌةانشئ رسم جدٌد واضبط المواصفات 

 ورقة رسم قٌاس  استخدمA2(594*420) 

  ة.العشرٌ فاصلةالوحدات الرسم )ملم( بدرجة دقة رقم واحد بعد 

  اآلتٌةانشئ الشفائؾ: 

Layer Color LineType 

Objects White Continuous 

Dimensions Red Continuous 

Text Blue Continuous 

Hatch Yellow Continuous 

Center Red Center 

Hidden Yellow Dashed 

 

  احفظ الرسم باالسم"Chapter1"  (6ل فً تمارٌن الفص  الحقا  )ٌتم االفادة منه 

 

 ..انتهى ..  
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 انفصم انثاني

 انزسم أوامز
 

 المستخدمة لرسم العناصر المختلفة. األوامرسنتعرؾ فً هذا الفصل على 

 Point"النقطة"

نمجموعة نقاط على شاشة الرسم . أو  لرسم نقطة واحدة مرهذا األ ٌ ستخدم السٌطرة  ٌ مك 

 :اآلتٌةعلى نوع وحجم النقطة حسب الخطوات 

نمط  اختٌار"حوار الفٌظهر مربع  "PointStyle"اختر"Format"لقائمة .من ا0
 "النقطة
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 التقلٌدي( "قوائ "شرٌط الإظهارحول كٌفٌة  ول) راجع الفصل األ

 

 نوع النقطة المطلوبة اختر.2

د   .3  حجم النقطة فً الحقل  حدِّ

 مربع الحوار. ؼالقإل "موافق" انقر. 4

 رس  النقطة

ن  بعدة طرق هً : "نقطة" مرألتنفٌذ ا ٌ مك 

 

 "Ribbonالشرٌط "من طرٌقة التنفٌذ سنتبع نحن 

  تبوٌب الشرٌطمن >home>نقطة" اختر "رس "لوح ال " 
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  ثم اخترنقطة واحدة  اخترمجموعة نقاط  لرسم  

د   مواقع النقاط على الشاشة حدِّ

  لمفتاح ا ضؽطاالسابق ثم  مراأل استعمالنقطة ب رسمالرسم نقطة واحدة فقط

رسم نقطة واحدة ٌتوجب ل مراأل استخدام أردت أو إذا .مراأل نهاءإل "هروب"

 :ٌؤتًالتقلٌدي كما  "قوائ "شرٌط العن طرٌق  "نقطة" مراأل استعمالعلٌك 
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 مالحظات :

ٌة أساسفً انها تعتبر عناصر رسم  Grid"الشبكة" هذه النقاط تختلؾ عن نقاط .0

 الطباعة. أمرتطبع عند تنفٌذ 
فان جمٌع النقاط المرسومة  "نمط النقطة"تم تؽٌٌر  إذارسم مجموعة نقاط ,  بعد .2

 .خٌرستكون حسب النمط األ الحقا  تلك التً سترسم  وأ ا  سابق
ٌّرنقطة ٌتلفان حجم ا "Set Size in absolute units"عند تنشٌط الخٌار  .3 مع  ؽ

ٌّرت  حالة التزوٌم المختارة. ؽ
 ."Measure"مرواأل"Divide"مرمل مع األعند التعا مرهذا األ أهمٌةتظهر  .4

 Lineالمستقٌ  قطعة 

ات نقطتً النهاٌة إحداثٌبتعرٌؾ  أو أكثر لرسم قطعة مستقٌم واحدة ""Lineمراأل ٌ ستخدم

 (بعادثالثٌة األبعاد أو ات ثنائٌة األإحداثٌلمستقٌم )قطعة ال

ن  :اآلتٌةالطرق  إحدىب مرتنفٌذ األ ٌ مك 

 Lineمراأل اخترDrawمن القائمة  -

لوح "<"الرئٌس"< التبوٌب "Ribbonالشرٌط "من االٌقونة الضؽط على  -

 "الرس 

 

 ."مرسطر األ"فً  "Line"مرطباعة األ -

 اآلتٌةستظهر الرسالة 

 

د  نقطة البداٌة للمستقٌم تظهر بعدها الرسالة : حدِّ
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د للسماح  رىأخ. ستظهر هذه الرسالة مرة "قطعة المستقٌ "النقطة التالٌة لتعرٌؾ  حدِّ
من رسم مستقٌمٌن ستالحظ ان الرسالة  نتهاءاالمن خط مستقٌم واحد. بعد  أكثربتعرٌؾ 

 تظهر بالصٌؽة :

 

د  .مراأل نهاءإل "ادخال"المفتاح  ضؽطانقاط النهاٌة للخطوط الباقٌة ثم  حدِّ

 تطبٌق 

 تً:رسم الشكل اآلا

 

 

 ملؾ رسم جدٌد إفتح .0

 ( وحدات 02)الى كة لضبط مسافة الشب "Grid"مراأل نفِّذ .2

 ( وحدات.02) الى لضبط مسافة الوثب ""Snapمراأل نفِّذ .3

 ""Lineمراأل نفِّذ .4

د .5  للشكل( سفلنقطة البداٌة )الركن األ حدِّ

للفارة  ٌسرالمفتاح األ ضؽطانقاط شبكة ثم  (9)ك المإشر نحو الٌمٌن مسافة حرِّ  .6

 المستقٌم.قطعة  لتحدٌد نقطة نهاٌة

 اط شبكة لتعرٌؾ النهاٌة التالٌة.نق (4)علىتحرك نحو األ .7

دنقاط شبكة و (3)تحرك نحو الٌمٌن  .8 نقطة النهاٌة . ستالحظ ان اتجاه الخط  حدِّ

 لم ٌكن كما هو مطلوب.

 اختفاء, ستالحظ  مرلأل undo""الخٌار الفرعً  ستخدامال ((uالحرؾ  اطبع .9

طعة ستختفً ق أخرىمرة  ((uت الخٌار نفِّذ إذاة. )خٌرقطعة المستقٌم األ

 ة وهكذا(.خٌرالمستقٌم قبل األ
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 المنطقة المائلة.إلى  الخطوط االفقٌة والعمودٌة المتبقٌة حتى تصل رسما .02

المستقٌم. ستالحظ ان  مرأل "close"لتنفٌذ الخٌار الفرعً  "c"الحرؾ  اطبع .00

 مرالشكل وفً نفس الوقت انتهى تنفٌذ األ قالبرنامج قد رسم قطعة مستقٌم تؽل

 ."مراأل سطر"عند  Command""وظهرت الكلمة  "المستقٌم"قطعة 

ن) أخرىمرة  "قطعة مستقٌ " مرلتنفٌذ األ "ادخال"المفتاح  أ ضؽط .02  استخدام ٌ مك 

 (. أمر آخر لتكرار تنفٌذ "ادخال"المفتاح 

لٌقوم " ادخال"المفتاح  أ ضؽطٌة اعند الرسالة التً تطلب تحدٌد نقطة البد .03

على انها نقطة  "قطعة مستقٌ " أمر آخرنقطة رسمت ب آخر اختٌارالبرنامج ب

 البداٌة للمستقٌم الجدٌد.

 .مراأل نهاءإل" ادخال" ضؽطاللشكل ثم  إضافٌةمجموعة خطوط  رسما .04

. ضافٌةالخطوط اإل اختفاءستالحظ  " تراسجع" مرلتنفٌذ األ ((uالحرؾ  اطبع .05

عن تنفٌذ  رنامج ٌتراجعبلذلك فان ال مرألفً هذه الحالة تراجعنا عن تنفٌذ ا ألننا

 .خٌراأل مرة باألمنفذخطوات اللع اٌجم

 على شاشة الرسم ضافٌةتالحظ عودة الخطوط اإل "redo"مراأل اطبع .06

 الملؾ. احفظ .07

 مالحظة : 
ن  مراجع فٌها عن األرمن مرة , فً كل مرة ٌتم الت أكثر "تراسجع"  مرتنفٌذ األ ٌ مك 
مرة واحدة  ٌ ستخدمفانه " التراسجع إلؽاء" مرة . اما األمنفذال األوامرق فً سلسلة بالسا
 فقط. خٌرألا مراأل استعادة ت مثِّلفقط 

 الدٌنامٌكً االدخال

 االدخالبدال من  الفؤرة بالقرب من مإشر  أو األوامر البٌانات ادخالخاصٌة تمكنك من 

 "األوامرسطر "فً 

 ."مرسطر األ"ضمن  االدخالإلى  فانك ستضطر معطال   "الدٌنامٌكً االدخال"كان  إذا

بل  "مرسطر األ"ضمن  االدخالإلى  فانك لن تضطر مفعال   "الدٌنامٌكً االدخال"كان  إذا

ن  الفؤرةضمن الفسحة التً ستظهر لك بجوار مإشر  االدخالك ٌ مك 

 "الدٌنامٌكً االدخال"تعطٌل أو  ٌسٌطر على تفعٌل الزر 

ٌن بالٌم على الزر  انقرالدٌنامٌكً  االدخالللسٌطرة على خصائص 

 ""settingاخترو
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 ضمن  على الزر  انقرثم مرة ثانٌة 

 

 "اعدادات مؤشر االدخال"فٌظهر مربع الحوار 
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ن ات حداثٌاإلـ "الدٌنامٌكً ب االدخالك من خالل مربع الحوار هذا تحدٌد كون ٌ مك 
 "القطبٌة"أو  "ات الكارتٌزٌةحداثٌاإل"بصٌؽة  "النسبٌة" أو " المطلقة

 ات الرس إحداثٌ

نٌن السابقٌن ان البرنامج ٌطلب تحدٌد موقع النقاط, مرالحظنا فً األ تحدٌد النقاط  ٌ مك 
بالطباعة المباشرة وفً هذه أو  )كما الحظنا فً التطبٌق السابق( الفؤرة استخدامالمختلفة ب

 ات النقاط.إحداثٌالحالة توجد صٌػ مختلفة لتعرٌؾ 

 Absolute(X1, Y1), (X2, Y2)ات المطلقة حداثٌاإل

للوحة الرسم  صلاتها الفعلٌة عن نقطة األإحداثٌ أساسؾ جمٌع النقاط على عرَّ وفٌها ت  

 ترسم قطعتً مستقٌم. اآلتٌةالخطوات  مثال  ف

 

  (X,∆Y∆),(X1,Y1)ات النسبٌة حداثٌاإل

ؾ وفٌها  ؾ ثم  "الصٌؽة المطلقةـ "ى بولات النقطة األٌاحداثت عرَّ بداللة باقً النقاط ت عرَّ
ٌّركل نقطة عن النقطة السابقة لها )مقدار التعد ب    بٌن النقطتٌن(. ؽ

 :"الطرٌقة النسبٌةـ "ترسم قطعتً المستقٌم السابقتٌن ب اآلتٌةالخطوات 

 

 Polar(X1,Y1) (L<α)ات القطبٌة حداثٌاإل

ؾ ثم  "الصٌؽة المطلقةـ "ى بولوفٌها تعرؾ النقطة األ النقطة التالٌة بداللة العالقة ت عرَّ

 النقطتٌن وزاوٌة مٌالن المستقٌم المعرؾ للنقطتٌن المتتالٌتٌن. بٌن

 :"الطرٌقة القطبٌةـ "ترسم قطعتً المستقٌم السابقتٌن ب اآلتٌةالخطوات 
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 مالحظات 

 فقط. "الصٌؽة المطلقةـ "ى بولتعرؾ النقطة األ 

 ن  ات عند تعرٌؾ النقاط المختلفة.حداثٌالمختلفة لإل األنواعالمزج بٌن  ٌ مك 

 خطاءاأل صوٌبت
ن خطاءهذه األ تصوٌبالعمل , لؽرض  أثناء خطاءقد تصادفك بعض األ  إحدى إتباع ٌ مك 

 :اآلتٌةالطرق 

المفتاح  استخدم"( ادخال)قبل الضؽط على المفتاح " المزمع تنفٌذه مرقبل تنفٌذ األ

"BackSpace "هروبضؽط على المفتاح "اأو  , مرفً طباعة األخطؤ ال لتصوٌب "

 .مراأل لؽاءإل

 .مرللتراجع عن تنفٌذ األ (U)الحرؾ  اطبع مربعد تنفٌذ األ

 .(Undo)مراأل اطبعمجموعة من الخطوات  لؽاءإل

 الدائرة 

 :اآلتٌةفتظهر الرسالة  "Ribbonالشرٌط "على  ٌقونةاأل أ ضؽط مرلتنفٌذ األ

 
 هذه الرسالة تحتوي على مجموعة من الخٌارات الفرعٌة وهً:

 ائرةتحدٌد مركز الد
عند تحدٌد نقطة على الشاشة سٌعتبرها البرنامج نقطة مركز الدائرة وبالتالً تظهر 

 :اآلتٌةالرسالة 

 

ن  لتعرٌؾ الدائرة بداللة القطر. ((dطباعة أو  هنا تحدٌد نصؾ القطر مباشرة ٌ مك 
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 3pتعرٌؾ الدائرة بداللة ثالث نقاط 

 :ٌةاآلتعند طباعة هذا الخٌار تظهر مجموع الرسائل 

 

 

 

 التً تقع على محٌط الدائرة. تم تعرٌؾ واحدة من النقاط الثالثفً كل مرة ٌ

 2pتعرٌؾ الدائرة بداللة نقطتٌن 

ن نقطتً النهاٌة للقطر . عند تنفٌذ هذا الخٌار مثال  ت  ؾ الدائرة بنقطتٌن عرَّ فً هذه الحالة ت  
 ن:ان االتٌتاتظهر الرسالت

 

 

 م الثانٌة.ى ثولبتعرٌؾ النقطة األ أابد

 TTRتعرٌؾ الدائرة بداللة مماسٌن ونصؾ قطر  

دٌن بنصؾ قطر مم الدائرة بحٌث تمس عنصري رسم مختار  رس  وفٌه ت   . عند تنفٌذ هذا حدِّ
 :اآلتٌةالخٌار تظهر مجموعة الرسائل 
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 مثال 
 الشكل )أ( رسما .0

 .((ttrمنها الخٌار الفرعً  اخترو "دائرة" مراأل نفِّذ .2

نقطة على محٌطها(, عند الرسالة بتحدٌد الدائرة ) اخترى ولعند الرسالة األ .3

د   الثةثنقطة على المستقٌم وعند الرسالة ال اخترالثانٌة  قٌمة نصؾ القطر  حدِّ

ٌساوي أكبر أو للدائرة المطلوب رسمها )ٌجب ان ٌكون قطر الدائرة المطلوبة 

 والمستقٌم(. ةالصؽٌرالمسافة العمودٌة بٌن الدائرة 

 

 Tan, Tan, Tanؾ الدائرة بداللة ثالث مماسات تعرٌ

مواقع تماس وتظهر الرسائل  ةثالث اختٌارتشبه الحالة السابقة ولكن فً هذا الحالة ٌتم 
 :اآلتٌة
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تٌن والخط الصؽٌرمن الدائرتٌن  انها تمس كل أساست على سم  الدائرة الكبٌرة ر  
 المستقٌم.

 Donutالكعكة 

 

ٌتم فٌه  ""Ringsوحلقات  ""Filled Circlesدوائر مصمتة  لرسم مرهذا األ ٌ ستخدم

( . عند تنفٌذ c( ومركز الكعكة )D( والقطر الخارجً )dتحدٌد قٌمة القطر الداخلً )

 :اآلتٌةتظهر الرسائل  مراأل
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القطر  ت مثِّلقٌمة أي ى وولالقٌمة )صفر( عند الرسالة األ اطبعمصمتة  دائرةلرسم 
قٌمة القطر الداخلً لها  اطبعفمصمتة  حلقةرسالة الثانٌة . اما لرسم الخارجً لها عند ال

 مة القطر الخارجً عند الرسالة الثانٌة.ٌى وقولعند الرسالة األ

نٌستمر ظهور الرسالة الثالثة والخاصة بتحدٌد نقطة مركز الكعكة.  تحدٌد موقع  ٌ مك 
ن عالموق ادائرة مصمتة واحدة فٌهذأو  واحد للحصول على حلقة ٌ مك  تحدٌد مواقع  أو 

دختلفة المماقع الودوائر مصمتة فً المأو  مختلفة للحصول على حلقات  نهاءة . إلحدِّ

 "ادخالالمفتاح "  أ ضؽط مراأل

 "كعكة"ت مكون الرس  استعماالبعض 

 

 الشكل البٌضوي: 
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دى والثانٌة تولن األالنقطتا و الرئٌس وقد قد ٌكون ه ولان )طول و اتجاه( المحور األحدِّ

 ٌكون الثانوي

ٌ ضبط إنمانقطة على الشكل البٌضوي  ت مثِّل النقطة الثالثة ال إلى  ٌراد منه حساب ب عد 
 وقد ٌكون الثانوي( لمحور الثانً )قد ٌكون هو الرئٌسالمسافة بٌن المركز ونقطة نهاٌة ا

 

 rotationمراأل

 

كانت نقطة النظر  إذاف ستو  ٌتكون من دائرة مرسومة على م "البٌضوي"المعروؾ ان 
 .ظهور الدائرة بشكل بٌضوي إلى ذلك  دىت عمودٌة على المستوي بل جانبٌة ألٌس

زاوٌة مٌل نقطة النظر على المستوي )راجع موضوع  ت مثِّلهنا  ((rotationالقٌمة 

Isocircle  )للتوضٌح بشكل اسهل 
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لة محورٌن, المحور الطوٌل هً تعرٌفه بدال "البٌضوي"لرسم الشكل  ٌةفتراضالحالة اال
نتبع الخطوات  مر. لتنفٌذ األالمحور الثانويوالقصٌر ٌسمى  المحور الرئٌسًوٌسمى 

 :اآلتٌة

 ٌقونةاأل أ ضؽط" رس "لوح ال< التبوٌب الرئٌسً <"Ribbon الشرٌط"من  -0

 
 

 Ellips""اختر"Draw"او من القائمة 

 
 

 اآلتٌةفتظهر الرسالة  
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د -2  ولى للمحور األولألنقطة النهاٌة ا حدِّ

 
د -3  ولنقطة النهاٌة الثانٌة للمحور األ حدِّ

 
 لتعرٌؾ المحور الثانً  ولبعٌدا عن نقطة منتصؾ المحور األ الفؤرةحرك  -4

 

 هً : مرالخٌارات الفرعٌة لأل

 (Arcقوس )
دحٌث ت "بٌضوي قوس" نشاءإل زاوٌة القوس البٌضوي.  ولزاوٌة مٌالن المحور األ حدِّ

ن دالثانوي )حسب ما ٌأو  هو المحور الرئٌس ولكون المحور األان ٌ ٌ مك  ه طول حدِّ
 المحور(

 

 (Centerمركز )

( 2) ول( ثم تحدٌد نقطة نهاٌة المحور األ0الشكل البٌضوي بداللة نقطة المركز ) نشاءإل
نة خٌر(. فً الرسالة األ3ثم تحدٌد نقطة نهاٌة المحور الثانً )  ت مثِّلقٌمة  ادخال ٌ مك 

 ""rotationالخٌار الفرعً  ستخدام( الrطباعة الحرؾ )أو  ل المحور الثانًطو
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 rotationالخٌار الفرعً 

 المحور الثانوي. القٌمة صفر ترسم دائرة.إلى  تعرٌؾ النسبة  بٌن المحور الرئٌس

 (Isocircleدائرة رس  مسجس  )

الفعال. ٌكون هذا هذا الخٌار لرسم دائرة رسم مجسم فً مسقط الرسم المجسم  ٌ ستخدم

حوكما  "Snap"مرمن األ ""Styleالخٌار الفرعً  استخداما عند ت وفِّرالخٌار م  موضَّ

 :اآلتٌةفً الخطوات 

 ملؾ رسم جدٌد فتحا   .0

 اآلتٌةالخطوات  نفِّذ .2

 

 . ستالحظ ان نقاط الشبكة تمٌل بزاوٌة.grid"الشبكة "ظهر ا   .3

حالشكل ال إرسمو "line"مراأل نفِّذ .4  خطوة )أ(.فً ال موضَّ

ٌّرت فتالحظ "ctrl+e"التولٌفة  ضؽطا .5 اتجاه المإشر لٌسمح بالرسم على  ؽ

 (Topالمستوي العلوي )

ر .6  (بمن الشكل )الخطوة  العلوي لرسم الجزء  ""lineمرتنفٌذ األ كرِّ

ٌّرفتالحظ ت ""ctrl+eالتولٌفة  أ ضؽط .7 اتجاه المإشر لٌسمح بالرسم على  ؽ

 (right) ٌمنالمستوي األ

ر .8  من الشكل )الخطوة ج( ٌمنلرسم الجزء األ ""lineمرتنفٌذ األ كرِّ
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 ""Isocircleمنه الخٌار الفرعً  اخترو "ellips"مراأل نفِّذ .9

ٌّرفتالحظ ت "ctrl+e"التولٌفة  أ ضؽط .02 اتجاه المإشر لٌسمح بالرسم على  ؽ

 (Left) ٌسرالمستوي األ

د .00  تقرٌبا   سرٌفً منتصؾ الوجه األ مركز الدائرة االٌزومترٌة  حدِّ

د .02  الشكل )د(. ىفتحصل عل قٌمة نصؾ قطر الدائرة االٌزومترٌة  حدِّ

ر .03 ة لرسم دائرتٌن اٌزومترٌتٌن على الوجهٌن خٌراأل ربعالخطوات األ كرِّ

 الباقٌٌن كما فً الشكل )هـ(.

 

 

 الحالة الطبٌعٌة للرسمإلى  ةللعود

 "Snap"مراأل نفِّذ .0

 ."Style"الخٌار الفرعً  ستخدامال "s"اطبع .2
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 ""Standardالخٌار الفرعً  ستخدامال ""sاطبع .3

 اطبعأو  لمسافة الوثب ٌةفتراضعلى القٌمة اال للموافقة" ادخالالمفتاح " ضؽطا .4

 القٌمة المالئمة.

 Rectangleالمستطٌل 

القطرٌة  ركانمستطٌل بتعرٌؾ نقطتً األأو  لرسم مربع "rectang"مراأل ٌ ستخدم

 من الشرٌط  ٌقونةاأل أ ضؽط مر. لتنفٌذ األ X, Y وتكون الجوانب موازٌة للمحورٌن

 

 Draw""من القائمة " rectangleاألمر " اختراو 
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 فتظهر الرسالة : 

 
د  اآلتٌةفتظهر الرسالة  وللركن األنقطة ا حدِّ

 
د  نقطة الركن الثانً للمستطٌل. حدِّ
 

 
ن ة فً ت مثِّلصفات مه , هذه الموائإنشاقبل  "مستطٌلـ "ضبط بعض المواصفات ل ٌ مك 

 وهً: مرالخٌارات الفرعٌة لأل

Chamferمستطٌل" ركان: ضبط قٌمتً الشطؾ أل" 

Elevation مستطٌل ":  ضبط مستوى رسم " 

Fillet مستطٌل "أركان: تعرٌؾ نصؾ قطر دوران " 

Thickness السمك ٌكون باتجاه " مستطٌل": تحدٌد سمك خط( المرسومz) 

Width ٌلمستط": تحدٌد عرض خط ". 

عند طباعة  مثال  ف" مستطٌل"لـ ى ولٌتم تحدٌد المواصفات السابقة قبل تحدٌد النقطة األ

فتظهر  مرلأل "fillet"ى فهذا ٌعنً الخٌار الفرعً ولسالة األرعند ال ""fالحرؾ 

 :اآلتٌةالرسالة 

 
قٌمة أي  اطبع. " مستطٌل" ركانهذه الرسالة تطلب تحدٌد قٌمة نصؾ قطر الدوران أل

 ولى التً تطلب تحدٌد نقطة الركن األولفتالحظ تكرار ظهور الرسالة األ مثال   5تكن ول

د   . " مستطٌل "لـ  ثم نقطة الركن الثانً فتحصل على المستطٌل  ولنقطة الركن األ حدِّ

 تً:اآل
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 Construction Line اإلنشاءخط 

 .إنشاءلرسم خطوط ال نهائٌة تستخدم عادة كخطوط  "Xline"مراأل ٌ ستخدم

 فتظهر الرسالة : ٌقونةاأل أ ضؽط مرلتنفٌذ األ

 

تطلب تحدٌد نقطة ثانٌة ٌمر منها الخط  أخرىت نقطة على الشاشة تظهر رسالة دحدَّ   إذا

 على مجموعة من الخٌارات الفرعٌة هً : مرالمطلوب. ٌحتوي األ

Hor:- ًرسم خط افق 

Ver:- رسم خط عمودي 

Ang:- بزاوٌة رسم خط ٌمٌل 

Bisect:-  ٌرسم خط ٌمر خالل قمة الزاوٌة المختارة وٌقسم الزاوٌة المحصورة بٌن
 خطٌن

Offsetدةحدوٌبعد عنه مسافة م آخر ا  : رسم خط ٌوازي خط 

 تطبٌق 
 :اآلتٌةالخطوات  نفِّذلرسم مجموعة خطوط افقٌة وعمودٌة 

 

د  :مرفً سطر األتً اآل اطبعثم  ًساسلرسم الخط األ نقطة على الشاشةأي  حدِّ

 

 32ى ولبٌن الخطوط الثالثٌة األ فاصلةالخطوط افقٌة , المسافة  أربعستحصل على 

 نسبة للخط الثالث. علىوحدة نحو األ 52اما الخط الرابع فٌبعد مسافة  علىوحدة نحو األ

لرسم مجموعة  اآلتٌةوتابع الخطوات  مر" لتكرار تنفٌذ األ ادخالالمفتاح " ضؽطا
 :خطوط عمودٌة
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 مرفً سطر األتً اآل اطبعثم  ًساسلرسم الخط األ نقطة ما على الشاشة اختر

 
 32والثانً  ولبٌن الخطٌن واأل فاصلةالخطوط عمودٌة المسافة  ةأربعستحصل على 

وحدة نسبة للخط الثانً وكذلك الحال للمسافة  52وحدة اما الخط الثالث فٌبعد مسافة 
 بٌن الخطٌن الثالث والرابع. فاصلةال

 Mlineرماأل

من  "Multiline"مراأل اخترلرسم خطٌن متوازٌٌن ولتنفٌذه  "Mline"مراأل ٌ ستخدم

 "Draw"القائمة 

 

 
 :اآلتٌةفتظهر الرسالة  

 
د  :اآلتٌةالخٌارات الفرعٌة أحد  اخترأو  نقطة البداٌة حدِّ

Scale:- المسافة بٌن الخطٌن المتوازٌٌن 

Justification:- المتوازٌٌن بٌن النقاط المختارة. تحدٌد كٌفٌة رسم الخطٌن 

Style:-  نمط سم ا ٌطلب البرنامج هاختٌارتحدٌد نمط الخط الثنائً المطلوب رسمه. عند

 .مسبقا  الخط الثنائً , ٌجب ان ٌكون هذا النمط معرؾ 

 :اآلتٌةنمط خط ثنائً نتبع الخطوات  نشاءإل

ار تعرٌؾ فٌظهر مربع حو "Multiline Style"اختر"Format"من القائمة -0

 نمط الخط الثنائً
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 نمط خط ثنائً جدٌد إنشاءالزر جدٌد فٌظهر مربع حوار  انقرمن هذا المربع 

 
المفتاح  أ ضؽطاسما لنمط الخط الجدٌد . اطبع"Name"فً الحقل  -2

"Continue" النمط الجدٌد  نشاءإل 
طباعة وصؾ لهذا  ٌ مك نٌظهر مربع حوار مواصفات عناصر الخط الثنائً.  -3

 ي(.اختٌار)هذا الوصؾ  "Description"مط فً الحقل الن

 



 اوامر الرسم –الفصل الثانً   

64 
 

ن "نمط خط ثنائً سجدٌد"بواسطة مربع الحوار  -4  هذا الخط ٌر مواصفاتٌؽت ٌ مك 
 مثل اللون , نوع الخط, مقدار االزاحة.

 لؽلق مربع الحوار. موافق انقر -5
 النمط التالً. إنشاءقبل  طمن نمط خط ثنائً احفظ كل نم أكثررؼبت بتعرٌؾ  إذا

 Arcالقوس 
ن ٌ   ٌ مك   بطرق عدة هً : "قوس"م رس  ان 

3 Points بداللة ثالث نقاط." قوس"رسم 

 
 : اآلتٌةتظهر الرسالة  مرعند تنفٌذ األ

 
 إذا).  "قوس"لـ ى ولتم تعرٌؾ نقطة فان البرنامج ٌتعامل معها على انها النقطة األ إذا

( لكنا "Center"خٌار الفرعً ال ستخدام( الce) اطبعتحدٌد نقطة مركز القوس  أردت

 بالنقر على الموقع المطلوب على الشاشة: 2هنا سنستمر بتحدٌد النقطة رقم 

 

 "ce":الحد الخٌارٌن الفرعٌٌن االنتقال)او  "قوس"لـ ٌتم هنا تعرٌؾ النقطة الثانٌة 

 لتعرٌؾ نقطة النهاٌة(. "en"أو  ,لتعرٌؾ نقطة المركز

 
 ة للقوس.ٌتم هنا تحدٌد النقطة الثالث

S.E.A بداٌة ونهاٌة وزاوٌة مركزٌة 

 

 باتجاه عكس عقرب الساعة." قوس"ٌكون رسم 
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ن  :اآلتٌةحسب سلسلة الخطوات  مرتنفٌذ األ ٌ مك 

 

د  نقطة بداٌة القوس حدِّ

 

د  نقطة نهاٌة القوس. حدِّ

 
SED .بداٌة ونهاٌة واتسجاه : 

 

دلالتجاه الم ا  ن مماسبٌن نقطتً البداٌة والنهاٌة بحٌث ٌكو" قوس"ٌرسم  بنقطة  حدِّ

 البداٌة.

 اآلتٌةفً هذه الحالة حسب الخطوات  مرٌكون تنفٌذ األ

 

د  نقطة بداٌة القوس حدِّ
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د  نقطة نهاٌة القوس حدِّ

 

 

SER  :بداٌة ونهاٌة ونصؾ قطر 

 

SCE :بداٌة ومركز ونهاٌة 

 

SCA :بداٌة ومركز وزاوٌة مركزٌة 
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SCL :لوتربداٌة ومركز وطول ا 

 

CSE :مركز وبداٌة ونهاٌة 

 

CSA  :مركز وبداٌة وزاوٌة مركزٌة 

 

CSL :مركز وبداٌة وطول الوتر 
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ٌة القوس مع الخط المستقٌم والتً سنوضحها فً استمرارهناك حالة خاصة هً 
 :اآلتٌةالخطوات 

 .أو أكثر لرسم قطعة مستقٌم ""lineمراأل نفِّذ .0

 .""arcالقوس  أمر نفِّذ .2

 

 أمرنقطة من  آخر ستخدمٌ" فً هذه الخطوة ٌجعل البرنامج ادخالعلى المفتاح "الضؽط 
ٌّرلشاشة بحجم ٌتاالمستقٌم على انها بداٌة القوس الجدٌد الذي سٌظهر على  مع حركة  ؽ

 :اآلتٌةالمإشر وظهور الرسالة 

 
د .3  نقطة نهاٌة القوس فتحصل على الشكل المطلوب. حدِّ

 
 :ٌةاآلتاستمر بتنفٌذ الخطوات  .4

 

نقطة من  آخر ستخدمٌفً هذه الخطوة ٌجعل البرنامج  "ادخالالضؽط على المفتاح "
ة طالقوس على انها نقطة بداٌة المستقٌم وسٌرسم المستقٌم مماسا للقوس من هذه النق

 :اآلتٌةٌة اتجاهه لذلك تظهر الرسالة استمراروبنفس 

 

حدٌد نقطة على الشاشة ستالحظ بعدها تأو  طول الخط المستقٌم ت مثِّلٌتم هنا طباعة قٌمة 

 المستقٌم والتً تطلب تحدٌد نقطة النهاٌة الثانٌة. ؤمرظهور الرسائل الخاصة ب استمرار
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 مالحظة :
ن زء منها وحذفه حٌث ٌكون الجزء المتبقً عبارة عن جقطع ثم  أوال   رسم دائرة ٌ مك 

 "قوس"

 polygonمتعدد االضالع 

ن "عمتعدد االضال"لرسم عنصر   :اآلتٌةمن الطرق أي إتباع  ٌ مك 

 

 :"مرسطر األ"ضمن  "Polygon"مرة , طباعة األخٌرنحن سنستعمل الطرٌقة األ

 

ن  عدد االضالع المطلوبة ت مثِّل( ل0224( , )3قٌمة عددٌة بٌن ) ادخالهنا  ٌ مك 

 

 فتظهر بعدها الرسالة : ٌةفتراضوهً الحالة اال عٌتم تحدٌد نقطة مركز المضل



 اوامر الرسم –الفصل الثانً   

72 
 

 

ن مٌحٌط بهذه الدائرة  ع, هل المضل "دائرة وهمٌةـ "ب عٌتم هنا تحدٌد عالقة المضل

ضلع ٌجب ان مام ال ؟(I) عات اضالع المضلفٌمر بمنتص ارج بحٌث ان محٌطهاالخ

 ؟(Cبالدائرة بحٌث ٌمر محٌطها بنقاط تقاطع اضالع المضلع ) محاطا  ٌكون 

 

 . "الدائرة الوهمٌة"تحدٌد قٌمة نصؾ قطر 

 Polygonمرالخٌارات الفرعٌة لأل

Edge ى.ولتعرٌؾ المضلع بتحدٌد نقطتً البداٌة والنهاٌة للحافة األ 

 

 ""Inscribed in Circleالمضلع ٌقع داخل الدائرة

 

 المضلع ٌحٌط بالدائرة من الخارج
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 مثال :
 ( وحدة رسم.32( اضالع , طول ضلعه )7) يلرسم مضلع ذ -0

 

د  نقطة على الشاشة. حدِّ

 
 

 ( وحدة رسم.82( اضالع ٌحٌط بدائرة قطرها )8) يلرسم مضلع ذ -2

 

د  نقطة مركز المضلع. حدِّ

 

 Plineمتعدد الخطوط 

ل معاملة عام  بان عناصر الرسم الناتجة منه ت   "Line"مرعن األ "متعدد الخطوط"ٌختلؾ 

ٌنتج  ""Lineمراأل )رض خط الرسم السٌطرة على ع   إمكانٌةضافة إلى باإل وحدة واحدة.

نفان اجزاءه  "متعدد الخطوط"رض ثابت على طول الخط اما عنه خطوط بع   ان  ٌ مك 
ٌّرٌت  .(أخرىإلى  رضها تدرٌجٌا من نهاٌةع   ؽ

خٌارات الفرعٌة وهً عند تعرٌؾ نقطة البداٌة تظهر رسالة تحتوي على العدٌد من ال

 تً:كاآل

Arc :متعدد الخطوط"طور القوس إلى  االنتقال". 

Close  الخطوطمتعدد ": ؼلق" 

Halfwidth رض الخطبداللة نصؾ ع   "متعدد الخطوط": تعرٌؾ 

Lengthد: رسم قطعة خط بالطول الم  .حدِّ

Undo :متعدد الخطوطـ "ن لكوِّ جزء م   آخر حذؾ إلؽاء". 

Width رض.بداللة الع   "متعدد الخطوط": تعرٌؾ 

Endتعرٌؾ نقطة النهاٌة : 
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 رض متعدد الخطوط:ة تؽٌٌر ع  كٌفٌ ت وضِّح اآلتٌةالخطوات 

 

د  ."متعدد الخطوط"بداٌة  حدِّ

 

حهذه الرسالة  ٌ   "متعدد الخطوط"ان  ت وضِّ د   (.2رض ابتدائً )رسم بع  س نقطة ثانٌة  حدِّ
. فٌستمر ظهور الرسالة  "متعدد الخطوط"ى من ولالنهاٌة الثانٌة للقطعة األ ت مثِّلحٌث س

 لقطعة المستقٌم التالٌة: التً تطلب تحدٌد النهاٌة الثانٌة

 

 :اآلتٌةفتظهر الرسالة  width""الخٌار الفرعً إلى  لالنتقال (w)الحرؾ   اطبع

 

م بعد هذه رس  التً ست   "متعدد الخطوط"رض عند بداٌة قطعة ٌتم هنا تحدٌد قٌمة الع  
 الخطوة.

 

 وة.م بعد هذه الخطرس  رض عند نهاٌة قطعة المستقٌم التً ست  تحدٌد قٌمة الع  

 

 .أدناهالمإشرة فً الرسم  4,  3, 2 "متعدد الخطوط"قطع  إرسم

 

 .6, 5 "متعدد الخطوط"قطعتً  رسما

 

Solid 

 Filledرسم متعدد اضالع مصمت 

ن  solidمرفقط وذلك بطباعة األ مرمن خالل سطر األ مراألإلى  الوصول ٌ مك 
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 ربعدٌد هذه النقاط األنقاط حٌث ٌطلب البرنامج تح أربعٌتم تعرٌؾ المضلع بداللة 

ٌتان ٌعرفان حافة من متعدد االضالع . النقطة الثالثة ول. النقطتان األخرىبعد األ الواحدة

حى قطرٌا وكما ولتقابل النقطة الثانٌة قطرٌا بٌنما تقابل النقطة الرابعة النقطة األ  موضَّ

 تً:فً الشكل اآل

 

عوضا عن النقر بالماوس لتحدٌد " عند النقطة الرابعة ادخالالضؽط على المفتاح "

دنقرت بالماوس و إذاتكوٌن مثلث مصمت. اما إلى  النقطة الرابعة ٌإدي ت النقطة حدِّ

 . شٌئا  ف شٌئا  الرابعة ثم نقرت مرة لتحدٌد نقطة خامسة فان المضلع ٌكبر 

ٌة. ى للمساحة المجاورة التالول)الثالثة والرابعة( تشكالن الحافة األتان خٌرالنقطتان األ

النقطة الرابعة للمساحة السابقة ان تدخل  ادخالوعلٌه فان البرنامج ٌطلب بعد ان تكمل 

بالضؽط على المفتاح  مراأل إنهاءٌتم  النقطتٌن الثالثة والرابعة للمساحة التالٌة ..وهكذا.

حشكل عنصر الرسم الناتج وكما  فًٌإثر ترتٌب تحدٌد النقاط ان أي  ".ادخال" فً  موضَّ

 تً:اآلالشكل 

 

, مصمت Hatchesرسم العناصر )التهشٌر فًبولٌنً ثنائً النتٌجة  ٌإثر  Fillمراأل

 ( WidePolylines , متعدد الخطوط العرٌض 2D Solidsبعادثنائً األ

 

On بعض العناصر ذات عرض معٌن ترسم مملإة 
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Off  بعض العناصر ذات عرض معٌن ترسمoutline 

 
 

 

حركتك علٌها  – 02إلى  تضبط انت مسافة شبكة –إمً تصرفت بشكل تال إذاالشبكة 
 من ذلك  أبعدصحٌحة ولكن العرض 

 اختٌارمربع حوار ضبط الشبكة والػ  مربع إلى  ادخل

 

 تطبٌق 

 اآلتٌٌنالشكلٌن  رسما
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 انفصم انثانث

 انزسم اندقيق ومساعدات انزسم
 

 .السرعة والدقة فً الرسمالتً تساعد على ضمان  دواتالبرنامج مجموعة من األ ٌ وفِّر

من النقاط على شاشة الرسم حٌث  "شبكة"رض بع   مرٌسمح هذا األ :Gridالشبكة 
بٌن نقاط  فاصلةافة السمورقة بٌانٌة , ٌمكن السٌطرة على الإلى  تتحول شاشة الرسم

تظهر  من النقاط تظهر على الشاشة فقط وال "الشبكة"حسب الحاجة . هذه  "الشبكة"
نطباعة. لعند اعلى الورقة   مر بطرق متعددة هً:التنفٌذ ا ٌ مك 

 : مر: طباعة األأوال
 ٌؤتً:وكما  "مرسطر األ"عند  مرفً هذه الحالة نطبع األ

 
 :اآلتٌةهذه الرسالة تحتوي على الخٌارات الفرعٌة 

Grid spacing المسافة بٌن نقاط الشبكة ت مثِّل: تحدٌد قٌمة عددٌة 

On :لشاشةعلى ا "الشبكة" إظهار 

Off :من الشاشة "الشبكة" إخفاء 

Snap :دضبط المسافة بٌن نقاط الشبكة حسب قٌمة الوثب الم  مرة باألحدِّ

Aspect : من النقاط المسافة بٌن النقاط تكون مختلفة باتجاه المحورٌن  "شبكة"رسمX, 
Y ن:ان االتٌتاهذا الخٌار تظهر الرسالت اختٌار. عند 

 
Horizontal spacingفاصلةالسافة االفقٌة : الم ( بٌن نقاط الشبكةX) 

Vertical spacing فاصلةال: المسافة العمودٌة ( بٌن نقاط الشبكةY) 
 اآلتٌةالخطوات  نفِّذوحدات  5 أساسمثال : لضبط المسافة بٌن نقاط الشبكة على 
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 "شرٌط الحالة"ثانٌا  من 

 ٌمنالمفتاح األ انقرالة وفً شرٌط الحاالٌقونة  فً هذه الطرٌقة ضع المإشر على

 :اآلتٌة الجانبٌةللفارة فتظهر القائمة 

 

 تً:اآل "ضبط الشبكة والوثب"حوار الٌظهر مربع ٌسارا على  انقر

 

القٌمة العددٌة للمسافة المطلوبة   ادخل فً الحقل  
الحقل إلى  فتالحظ انتقال المإشر" سجدولة"المفتاح  ضؽطابٌن نقاط الشبكة ثم 

فتكون  (Y)بنفس قٌمة الحقل ((Xقٌمة الحقل  رؽٌّ مع ت
دٌن. رالمسافة متساوٌة بٌن نقاط الشبكة على المحو الحقل  اختٌارمن  تؤكَّ

فٌؽلق مربع الحوار وتظهر نقاط الشبكة على  "موافق" ضؽطاثم 
 الشاشة.
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المطلوبة فً كل حقل حسب  األرقام اطبعمختلفة بٌن نقاط الشبكة  فاصلةلضبط مسافات 
 اجة.الح

 شرٌط القوائ ثالثا : من 
حوار المربع فٌظهر " اعدادات المخططات التمهٌدٌة" اخترثم " أدواتالقائمة " اختر
نالسابق.  "ضبط الشبكة والوثب" نفس الخطوات السابقة لضبط المسافة بٌن  إتباع ٌ مك 

 نقاط الشبكة .

 مالحظات :
ن  الرسم. فً التؤثٌرقت دون وأي  تؽٌٌر قٌمة المسافة بٌن نقاط الشبكة فً ٌ مك 

 الشبكة. إخفاءو إظهارعلى ((F7ٌسٌطر المفتاح 

ن  الشبكة. إخفاءأو  ظهارفً خط الحالة إلالموجودة  "Grid"الضؽط على الكلمة  ٌ مك 

 : "Snapالوثب"

ن دالسٌطرة على حركة مإشر الرسم لتكون على شكل وثبات بمسافة م ٌ مك  . مسبقا  ة حدِّ
ك  مرهذا األ أهمٌةلتوضٌح   سفلاأل ٌسرالمإشر فً منطقة الرسم والحظ الجزء األحرِّ

 :من الشاشة

 

ٌّرتت األرقامستالحظ ان  ٌّرمع ت ؽ ٌّرموقع المإشر , هذا الت ؽ  أرقامة أربعٌكون بواقع  ؽ
ان تحرك  حاولعند البدء بملؾ رسم جدٌد(.  ٌةفتراضلة االاحلالعشرٌة )ا فاصلةالبعد 

لم ٌكن مستحٌال الوقوؾ  إذا( ستجد انه من الصعب 022, 022الموقع )إلى  المإشر
نشر ٌثب بمسافات ثابتة. إعند هذه النقطة بالضبط. لحل هذه المشكلة سنجعل الم  ٌ مك 
 السٌطرة على مسافات وثب المإشر بطرق عدٌدة هً:

 "مرسطر األ" استخدام:  أوال

 :اآلتٌةتظهر الرسالة  "Snap" مرعند طباعة األ

 

 : اآلتٌةالخٌارات الفرعٌة على  تحتوي هذه الرسالة

Spacing مسافة الوثب ت مثِّل: تحدٌد قٌمة عددٌة 

On :تنشٌط دور الوثب 



 الرسم الدقٌق ومساعدات الرسم -االفصل الثالث    

78 
 

Off :دور الوثب إلؽاء 

Aspect :ضبط مسافة الوثب بقٌم مختلفة للمحورٌنX, Y 
HorizontalSpacing :المسافة االفقٌة للوثب (X.) 

VerticalSpacing :وثبالمسافة الشاقولٌة لل (Y.) 
Rotate :دضبط مسافة الوثب لتكون على زاوٌة م  ةحدِّ

BasePoint :ساسنقطة األ 

Rotating Angle :زاوٌة الدوران 

 دوران نقاط الشبكة بنفس قٌمة زاوٌة الدورانإلى  هذا الخٌار ٌإدي

Style :السماح بدخول الطور االٌزومتري 

 مثال:
 اآلتٌةالخطوات  فِّذنوحدات رسم  5 أساسعلى  "وثبال"لضبط مسافة 

 
 ثانٌا : من خط الحالة

المفتاح  انقرو "شرٌط الحالة"فً ""Snapفً هذه الطرٌقة ضع المإشر على الكلمة 
 اآلتٌةللفارة فتظهر القائمة الجانبٌة  ٌمناأل

 
 ."ضبط الشبكة والوثب"حوار الفٌظهر مربع "settings"ٌسارا على الكلمة  انقر

 



 2202اساسٌات اوتوكاد 

79 
 

العددٌة للمسافة المطلوب للقفز  القٌمةفً الحقل  اطبع
ل الحقإلى  فتالحظ انتقال المإشر" سجدولة"المفتاح  أ ضؽطعلى هذا المحور ثم 

ٌّرمع ت ( X)بنفس قٌمة الحقل ( Y)قٌمة الحقل  ؽ

دوٌة على المحورٌن. امتس "الوثب"فتكون مسافة  الحقل  اختٌارمن  تؤكَّ
المإشر فً منطقة الرسم ستالحظ ان ك حرِّ  مربع الحوار. قفٌؽل "موافق"الزر  انقرثم 

ٌّرستجد انها تت "الحالةشرٌط "فً  مراقب االرقا .حركته تكون على شكل وثبات  ؽ
ن اآلن. 5مضاعفات العدد ب  ( بالضبط.022,022بسهولة الوقوؾ عن النقطة ) ٌ مك 

المطلوبة فً كل حقل حسب  األرقام اطبعمختلفة على المحورٌن  "وثب"لضبط مسافات 

 ة.جحاال

 
 

 

 .شرٌط القوائ ثالثا : من 
حوار الفٌظهر مربع " اعدادات المخططات التمهٌدٌة" اخترثم " أدواتالقائمة " اختر
ن إتباع السابق.  "ضبط الشبكة والوثب"  س الخطوات السابقة لضبط مسافة الوثب.نفٌ مك 

 مالحظات:

  ٌسٌطر المفتاح((F9الوثب"طور  إلؽاءعلى تنشٌط و". 

 ن  إلؽاءلتنشٌط و "الحالة شرٌط"الموجود فً "Snap"لمفتاح اضؽط على ال ٌ مك 

 ."الوثب"

 ن  عناصر الرسم. التؤثٌر فًوقت دون أي  فً "الوثب"تؽٌٌر قٌمة  ٌ مك 

 Orthoالتعامد
ٌرسم خطوط مائلة( وعلى  عمودٌة فقط )الأو  برسم خطوط افقٌة مرٌسمح هذا  األ

 فقط هما  نعلى خٌارٌ مرتوي هذا األزاوٌة دوران القفز الحالٌة. ٌح  امتداد

On طور التعامد": تنشٌط" 
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Off :طور التعامد"إلؽاء" 

 
 مالحظات:

  ٌسٌطر المفتاحF8))طور التعامد"إلؽاءعلى تنشٌط و" 

 ن الموجود فً خط الحالة الضؽط على المفتاح  ٌ مك 
 التنشٌط أو إلؽاء "طور التعامد"لتنشٌط 

 ن  عناصر الرسم. التؤثٌر فًوقت دون أي  فً "مدور التعاط"إلى  االنتقال ٌ مك 

 القطبٌةالحركة طور 
دٌسمح هذا الطور بحركة المإشر على زواٌا م  :ٌؤتًوكما  مسبقا  ة حدِّ

 :اآلتٌة الجانبٌةفتظهر القائمة  "شرٌط الحالة"فً ""Polarٌمٌنا على الكلمة  انقر .0

 
 ."الرس ضبط مواصفات "حوار الفٌظهر مربع "Setting"الكلمة  اختر .2
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ثم نشط الخٌار  45ولتكن اضبط قٌمة الزاوٌة فً الحقل  .3

. 
 ار.ولؽلق مربع الح "موافق"زر  انقر .4
دلرسم خط مستقٌم و "Line"مرألا نفِّذ .5  نقطة البداٌة حدِّ
درجة كما  45فتالحظ ظهور خط ٌمٌل بزاوٌة  تقرٌبا   45حرك المإشر بزاوٌة  .6

ح  .أدناه موضَّ

 

 "قطعة مستقٌ "" ستالحظ رسم ادخالالمفتاح " ضؽطام ث مثال   52الرقم  اطبع .7
 درجة. 45وحدة تمٌل بزاوٌة  52طولها 

 مثال:

 وحدة. 42رسم شكل سداسً طول ضلعه 

ر .0  .32السابقة مع ضبط قٌمة الزاوٌة على  4-0الخطوات  كرِّ
د. و  "Line"مراأل نفِّذ .2  نقطة البداٌة. حدِّ
الرقم  اطبعثم  "القطبٌةالحركة طور "ك المإشر افقٌا حتى تظهر عالمة حرِّ  .3

42. 
 كما فً الخطوة السابقة. 42الرقم  اطبعثم  تقرٌبا   62ك المإشر بزاوٌة حرِّ  .4
ر .5  الخطوات حتى تحصل على الشكل السداسً. كرِّ
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 : مالحظات

  ٌسٌطر المفتاح(F10) التنشٌط إلؽاءو "القطبٌةطور الحركة "على تنشٌط 

  ٌسٌطر المفتاح"Polar" ًطور الحركة "على تنشٌط  "لحالةاشرٌط "ف

 التنشٌط إلؽاءو "القطبٌة

 ن  التؤثٌروقت دون أي  التنشٌط فً أو إلؽاء " القطبٌةطور الحركة "تنشٌط  ٌ مك 

 على عناصر الرسم.

 : OSnapالعناصر إلى  الوثب
دنقاط مإلى  لٌثبالمهمة جدا , حٌث ٌسٌطر على حركة المإشر  األوامرمن  ة على حدِّ

م المختارة وبالتالً ضمان الدقة العالٌة فً الرسم والتعدٌل . لتحدٌد حالة عناصر الرس

دالقفز الم  "Setting"اخترثم  "الحالة شرٌط"فً "OSnap"ٌمٌنا على المفتاح  انقر حدِّ

 تً:فٌظهر مربع الحوار اآلمن القائمة الجانبٌة 

 

 ٌحتوي مربع الحوار على العدٌد من الخٌارات هً :

مإشر الرسم على العنصر  نقطة النهاٌة القرٌبة منإلى  الوثب: 
 .المختار

 نقطة المنتصؾ للعنصر المختار.إلى  الوثب:

 شكل بٌضوي.أو  قوسأو  ز لدائرةكنقطة المرإلى  الوثب: 

دنقطة مإلى  الوثب:  ةحدِّ
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ه النقاط س )هذقوأو  ة لدائرةالرئٌس ربعاط األقدى النحاإلى  الوثب: 

 (02, 9,  6, 3اعة لمواقع الس لبتقا

نقطة تقاطع عنصري رسم )ٌجب ان ٌكون العنصران إلى  الوثب: 
 ن فعال(ٌمتقاطع

 نقطة حشر كتلة.إلى  الوثب: 

 نقطة عمودٌة على عنصر الرسم الثانً.إلى  الوثب: 

 نقطة التماس مع عنصر الرسم الثانً.إلى  الوثب: 

 اقرب نقطة لمإشر الرسم.إلى  الوثب: 

ننقطة التقاطع المحتملة لعنصري الرسم )إلى  الوثب:   ٌ مك 
 العنصرٌن(.  امتدادنقطة إلى  الوثب

 مالحظات:

 ن مجموعة من الخٌارات فً نفس الوقت حٌث ٌتعامل أو  تنشٌط خٌار واحد ٌ مك 

 من خٌار نشط. أكثرة عند وجود لالبرنامج مع حالة الوثب المحتم

  ة ددَّ حالم اتالخٌارتكون  نشطا  عندما ٌكون المفتاح

 نشطة.

  ٌسٌطر المفتاح(F3)العناصرإلى  طور الوثب"تنشٌط  إلؽاءعلى تنشٌط و". 

 فً مربع الحوار السابق.ننقر الزر كافة الوثب  أطوار لؽاءإل 

 العناصر:إلى  الوثب المؤقت
مفتاح ٌمثل حالة أي  اختٌارو أدناهالقائمة الجانبٌة الظاهرة فً الشكل  استخدامٌتم ذلك ب

دثب المالو  المختارة. حدِّ



 الرسم الدقٌق ومساعدات الرسم -االفصل الثالث    

84 
 

 

ن  ٌؤتًالقائمة الجانبٌة هذه كما  إظهار ٌ مك 

 مراأل نفِّذLine"" 

  , ضؽطاعند الوقت الذي ٌجب ان تدخل فٌه قٌمة نقطة البداٌة لقطعة المستقٌم 
أي  بالٌمٌن على الفؤرةب انقرك بالضؽط علٌه استمرار أثناءالمفتاح "عالً" و

 الجانبٌة السابقة. موقع على الشاشة فتظهر القائمة

 ( 1تطبٌق )
 على لوحة الرسمتً الشكل اآل رسما
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 :اآلتٌة: رسم عدة مستقٌمات حسب التوجٌهات  المطلوب

( نقطة البداٌة عند مركز الدائرة ونقطة النهاٌة "Line"مررسم مستقٌم )تنفٌذ األ .0

 للمستطٌل. ٌمنعند منتصؾ الخط العمودي األ
 الثانٌة عند قمة المثلث. استمر بالخط بحٌث تكون نهاٌته .2

 ٌستمر الخط لٌكون عمودٌا على قاعدة المثلث. .3

 .سفلٌعود الخط لٌمس الدائرة من األ .4

 للمربع. ٌسراأل سفلالركن األإلى  ٌستمر الخط .5

 من الدائرة )الساعة السادسة( سفلاأل ءالجزإلى  ٌنتقل .6

 "Close"اؼلق الخط

 (2تطبٌق )

 (قطبٌة,  نسبٌة,  مطلقةمختلفة لتعرٌؾ النقاط )الصٌػ ال استخدامبتً الشكل اآل رسما

 "Snapالوثب" و"Gridالشبكة ـ "نفس الشكل مستعٌنا ب رسما

 وحدة رسم. 32طول كل خط 
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 انفصم انزابع

 تعديم انزسم
 

 الحالةإلى  ٌتطلب انجاز لوحة الرسم اجراء التعدٌالت على العناصر المرسومة للوصول
ٌ  احقٌقة ستجد ان ما تصرفه من وقت على لاالنهائٌة للتصمٌم, فً   أؼلب لشكِّ لتعدٌل 

 االحتماالت:عددا  من ؾ لتنفٌذ التصمٌم. عند البدء بالعمل ستواجه والوقت المصر

 :األولاالحتمال 
الوقت الذي كان ٌجب ان  فً "خط مستقٌ "ترسم  مثال   مرألوتنفٌذ ا اختٌارفً خطؤ 
له بعنصر الرسم اتبدواسخطؤ العنصر ال , فً هذه الحالة ٌجب حذؾ"قوس"ترسم 

 الصحٌح.

 االحتمال الثانً:
, فً هذه الحالة ٌجب تؽٌٌر خطؤ اتجاهه أو  كن موقعهلعنصر الرسم المختار صحٌح و

 الموقع الصحٌح.إلى  موقع العنصر المرسوم

 ث:لاالحتمال الثا
ٌّران تاج لتؽٌٌر مواصفاته كحتعنصر الرسم المختار صحٌح وموقعه صحٌح ولكن ت  ؽ

 من نسخة واحدة منه. أكثرترسم أو  قٌاساته

العنصر المطلوب تعدٌله ثم انجاز عملٌة  تحدٌدفً جمٌع الحاالت السابقة ٌجب ان ٌتم 
 ها البرنامج.ٌ وفِّرتً لالتعدٌل ا أوامرمن  أو أكثر عدٌل المطلوبة بواحدتال

 

 العناصر تحدٌد
ثم تنفٌذ  أوال   تنفٌذ عملٌة التعدٌل علٌها بولعناصر المطلا تحدٌدلٌة التعدٌل على تعتمد آ

 تحدٌدى حول ولتعدٌل تكون الرسالة األ أمرأي  فعند تنفٌذ .عملٌة التعدٌل المختارة لذلك

 .Select Object""العناصر

 العناصر وهً : لتحدٌدالبرنامج العدٌد من الطرق المختلفة  ٌ وفِّر

Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/ 

Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object 

 الفؤرةشٌر علٌه بعلى حدة بشكل مباشر بالتؤ العناصر كال   تحدٌد 

 "Window"احاطة العناصر المطلوبة بنافذة"Window" 
 "األشٌاء"ً المعتاد علٌه فً تحدٌد فتراضهو التصرؾ اال "Window"األمر 

 رسم مستطٌلب
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  هاختٌارالعنصر المطلوب  ىات نقطة تقع علإحداثٌطباعة 

 Auto : افتراض"خٌار ً"default تحدٌدهٌتم  "شًءال" لىع شٌرمجرد التؤب. 

 Add  :(ًافتراض اختٌار) التحدٌدمجموعة إلى  عناصر جدٌدة إضافة 
 "Add"ً هو فتراضاال خر( احدهما عكس اآلAdd, Removeاألمرٌن )

ٌبدأ أوتوكاد بإلؽاء تحدٌد العنصر الذي ف"remove"ادخلنا األمر الفرعً اما إذا 
ٌة فتراضللرجوع إلى الحالة اال –ات السابقة ختٌارننقر علٌه بدال من اضافته إلى اال

 "Add"اكتب

 All :على الشاشة. ةدجمٌع عناصر الرسم الموجو تحدٌد 
 د العناصر كلها فً الشفائؾ المذابة كلهاحدِّ ٌ  

 Box :المتقاطعة أو  بنفسك,ترسمه  "مربع"جمٌع العناصر الواقعة داخل  حدٌدت
د, حٌث ٌ"مربعـ "على طرٌقة رسم ال ا  اعتمادمع محٌطه  بنقطتً  " مربعالـ " حدِّ

 نهاٌتً ركنٌن متقابلٌن
o العناصر الواقعة  تحدٌدالٌسار ٌتم إلى  من الٌمٌن "مربعـ "عند رسم ال

 .Crossing""داخله والمتقاطعة مع محٌطه
م المستطٌل فً رس  حٌث ٌ  "Window")ٌتشابه مع األمر  "crossing"األمر 

"crossing"  من الٌمٌن إلى الٌسار اما فً األمر"Window"  ٌ م من الٌسار إلى رس  فانه
 الٌمٌن(

o العناصر الواقعة  تحدٌدٌتم  الٌمٌنإلى  من الٌسار "مربعـ "رسم ال عند

 Window""لمتقاطعة مع محٌطهداخله بالكامل وتهمل العناصر ا

 Cpolygon :عناصر الرسم الواقعة داخل منطقة ٌتم رسمها بداللة  تحدٌد
م هذه رس  ان ت   ٌ مك نهذه المنطقة .  طمحٌ عمتقاطعة مأو  مجموعة من النقاط

 تتقاطع خطوطها مع بعضها. شكل بشرط ان الؤي المنطقة ب
حٌا  ٌكون افتراضٌظهر متعدد الجوانب )  اخضر( تعبئةلون ا بموضَّ

 
 ما ٌمر علٌه )لٌس شرطا ان ٌحٌطه( ٌتم تحدٌده
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ن ان ٌتقاطع مع نفسه ال  ٌ مك 

فً ان االخٌر ما ٌمر علٌه )شرطا ان  "wpolygon"ٌختلؾ هذا االمر عن االمر 

ن ان ٌتقاطع مع نفسه )لونه  ( الwpolygonاالمر أي ٌحٌطه( ٌتم تحدٌده, وهو) ٌ مك 
 ً ازرق(فتراضاال

 

 Fence :تعرٌفه بداللة  ٌ مك نجمٌع العناصر التً ٌمر بها الخط الذي  تحدٌد
نمجموعة من النقاط.   ان تتقاطع خطوط الشكل الناتج. ٌ مك 

 "cpolygon"ٌشبه  "fence"األمر

 
نه  ان ٌتقاطع مع نفسه ٌ مك   اال انه لٌس شرطا ان ٌكون مؽلقا و

 Group :عٌنةجمٌع العناصر المعرفة ضمن مجموعة م تحدٌد 

 Last : عنصر رسم تم رسمه آخرتحدٌد 
ضمن المدى المرئً )لٌس فً شفٌفة م طفؤة  "االخٌر شًءال"ٌشترط ان ٌكون 

 مثال  (

 Multiple : تحدٌد(العناصر دون تؽٌٌر شكلهاHighlighting.) 
ٌستجٌب  البرنامج ال نَّ ؤولكن ٌبدو ك خرالعناصر واحدا تلو اآل اختٌارب تبدأبعد تنفٌذه 
بعد  ر لك نتائج التحدٌد التً تقوم بها االّ ظه  ٌ  قٌقة األمر انه ٌستجٌب ولكن الوفً ح

ل لك كل تحدٌداتك حٌث ستجد ان أوتوكاد قد سجّ  "ادخال"ان تنقر على المفتاح 
  ٌ الى ٌحتاج  وال ا  لهذا الخٌار فً حالة الرسوم المعقدة وكون المستخدم خبٌر ؤلج  )

 مساعدة بصرٌة(

 Previous :سابقا   تحدٌدهاموعة عناصر رسم تم مج آخر تحدٌد. 

 Remove :تحدٌدهاعناصر من مجموعة عناصر تم تحدٌد  إلؽاء. 

 Single :التعدٌل علٌه. أمرعنصر رسم واحد فقط وتنفٌذ  تحدٌد 
وٌكتفً بطلب عنصر واحد وٌنهً عملٌة  لألشٌاءٌلؽً خٌار التحدٌد المتعدد 

 المحددالتحدٌد بهذا العنصر 

 Undo :تحدٌدالمجموعة إلى  عنصر آخرإضافة عملٌة  ءإلؽا 

 Wpolygon : الرسم الواقعة بالكامل داخل المنطقة المعرفة  عناصرتحدٌد

اطعة مع محٌط هذه المنطقة . قة من النقاط وتهمل العناصر المتلبداللة سلس
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)راجع المالحظات  تتقاطع مع بعضها البعض. ال انخطوط هذه المنطقة ٌجب 

 ( "Cpolygon"فً االمر 

  األمرانSUbobject/Object هو فتراض)اال خراحدهما ٌلؽً اآل ً

"Object") 

 اجزاء العناصر من المجسمات  بتحدٌدٌسمح " SUbobject"حٌث ان األمر 

 
 "Object"ٌة تطبع األمر المضاد وهو فتراضوللرجوع إلى الحالة اال

 "selectعاله  كنتٌجة فرعٌة لألمر  "أظهر الخٌارات قد ت  

.... الخ مما ٌستدعً االستفسار عن  ……erase, moveاو بعد أمر عادي مثل 

 " المراد حذفها أو تحرٌكها ....األشٌاء"

 لتوضٌح ذلك نستعٌن بالمثال اآلتً عن حذؾ مجموعة اشٌاء

 
 استعمال)وهو أحد الخٌارات المذكورة أعاله ( جاء بعد  "all"الخٌار الفرعً  استعمالف

 "erase"األمر 

فهو لؽرض المستخدمٌن المتقدمٌن  "select"الخٌارات الفرعٌة بعد األمر  استعمالا ام

 ات الحقةستخدامئ اله  حٌث ٌساعد على اعداد مجموعة من األشٌاء كقاعدة بٌانات ت  

 "."Modifyلقائمة اً فونات التعدٌل قتوجد اٌ
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 مالحظة:
التعدٌل  أمروهً تعنً ان االحٌان  أؼلبالعناصر بصٌؽة الجمع فً  تحدٌدهر رسالة ظت
من  نتهاءاالمن عنصر رسم واحد . فً هذه الحالة ٌجب  أكثر بتحدٌدمختار ٌسمح لا

عدٌل المطلوبة. تثم انجاز عمل ال" ادخال"العناصر بالضؽط على المفتاح  تحدٌدمرحلة 
عنصر رسم واحد فقط لذلك تظهر الرسالة بصٌؽة  تحدٌدتطلب  األوامربعض 

الرسم  رعنص تحدٌدرد جمب التعدٌل أمر نفَّذٌ   الحالةفً هذه  "Select Object"المفرد

 المطلوب تعدٌله.

 التعدٌل أوامر
 لتؽٌٌر شكل ومواصفات العنصر المرسوم. األوامرتستخدم هذه 

 
 همن لوحة الرسم. لتنفٌذ المحددةوعة العناصر ممجو أ العنصر "حذؾـ "ب مرٌقوم هذا األ

 :اآلتٌةالة فتظهر الرسٌقونةاأل أ ضؽط

 
وٌستمر ظهور  تحدٌدهللداللة على  "خط منقط"إلى  ٌتحولفانه العنصر  تحدٌدعند 

 المفتاح أ ضؽط التحدٌدمن  نتهاءاال. عند أخرىعناصر  بتحدٌدالرسالة السابقة للسماح 
 شاشة الرسم.على من  المحددالعنصر  اختفاءفتالحظ  "ادخال"

 
 

 .دحدَّ تها مسافة معٌنة باتجاه محوازا المحددةالعناصر  "ؽٌٌر موقعتـ "ب مرٌقوم هذا األ

 مثال :
حال الشباكالمطلوب تؽٌٌر موقع   مٌن .الٌ أقصىفً صبح ٌل أدناه الشكل فً موضَّ
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 المطلوب نقلها  األشٌاءفتظهر رسالة تطلب تحدٌد  مراأل نفِّذ

 0موضع على الشباك المطلوب تحرٌكه مثل النقطة أي  على انقر

 2النقطة  مثال  نقطة أي  اخترللتحرٌك ,  " مرسجعٌةنقطة "سالة تطلب تحدٌد تظهر ر

النقطة  اختر,  "المرسجعٌةلنقطة اـ "تظهر رسالة تطلب تحدٌد الموقع الجدٌد نسبة ل

 3النقطة  مثال  المطلوب التحرٌك الٌها 

 

  حدٌدت, بعد "نقطة دوران مرسجعٌة"حول  المحددةبتدوٌر عناصر الرسم  مرٌقوم هذا األ
ثم ٌطلب تحدٌد قٌمة زاوٌة  "النقطة المرسجعٌة للدوران"العناصر ٌطلب البرنامج تحدٌد 

 الدوران.

BasePoint : نقطة الدوران المرسجعٌة"تحدٌد" 

Rotation Angle :"قٌمة زاوٌة الدوران" 

Reference :دزاوٌة مإلى  تعرٌؾ زاوٌة مطلقة حالٌة ثم تحوٌلها  ةحدِّ

 
 حدة رسم )افقً(و 022خط طوله  رسما -

 

 (22لتدوٌر الخط بزاوٌة ) مراأل نفِّذ -
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 (37جعل المستقٌم ٌمٌل بزاوٌة )ا   -

 
 هااختٌارنقطة تم  آخر ختٌارال -

 
 

 مواقع متعددة أو  موقع جدٌدإلى  المحددةعناصر الرسم  "نسخ"
 العناصر تظهر الرسالة تحدٌدمن  نتهاءاالبعد 

 
  عمل نسخ  أساسعلى  مراأل نفَّذٌ  اشة سشلاعلى  "نقطة مرسجعٌة"عند تحدٌد

 :ائلهر بعدها الرسظمن العناصر المختارة حٌث تمتعددة 

 
ن  ."ادخالبالضؽط على المفتاح " مراأل إنهاء ٌ مك 
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  اختٌارلمرة واحدة فقط وٌتوقؾ بعدها فٌجب  ٌنفَّذ مررؼبت فً جعل األ إذااما 

 :ٌؤتًمفرد كما إلى  لتؽٌٌره من متعدد"  Style النمط"الفرعً  مراأل

 
 بعد تحدٌد الموقع الجدٌد الوحٌد. مراأل إنهاءٌتم هنا 

 تطبٌق

 ( وحدة رسم22) علىانسخ الخط السابق نحو األ .0

 

 مواقع مختلفة على الشاشةفً  اعمل نسخ متعددة من الخطٌن  .2

 

 

دوائر أو  خطوط متوازٌة تبعد مسافات ثابتة عن بعضها, نشاءإل مرهذا األ ٌ ستخدم
ٌّرمتحدة المركز ذات انصاؾ اقطار مت منحنٌات متوازٌة تبعد عن أو ة بالتساوي, ؽ

 :اآلتٌةبعضها مسافات ثابتة . عند تنفٌذه تظهر الرسالة 

 

ن  طرٌقتٌن إحدىب مرتنفٌذ األ ٌ مك 

 تحدٌد قٌمة االزاحة
 قٌمة اطبعبمسافة معلومة ,  سفلونرٌد نسخ الخط األ أدناه ٌسرلو فرضنا الشكل األ

 المسافة المطلوبة كجواب على الرسالة السابقة فتظهر الرسالة:
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 عنصر رسم واحد فقط. تحدٌد, الحظ ان البرنامج ٌطلب سفلالخط األ دحدِّ 

 
د حولتكن النقطة )أ( ال المحددنقطة فوق الخط  حدِّ ألن  لٌست مهمة التحدٌدة )مسافة موضَّ

 البرنامج ٌرٌد معرفة اتجاه النسخ فقط(

 

 throughنقطة تعرؾ قٌمة االزاحة تحدٌد
دعنصر الرسم بحٌث ٌمر خالل نقطة م إنشاءٌتم هنا   ةحدِّ

 :ٌؤتًفرضنا نفس المثال السابق , فان الخطوات تكون كما  إذا

 
 اهاهجفً هذا الحالة ٌقوم البرنامج بحساب مسافة االزاحة المطلوب وات

 
 تطبٌق

 ( وحدة رسم82دائرة نصؾ قطرها ) رسما 

 ( وحدة022لرسم دائرة متحدة المركز قطرها )مراأل نفِّذ 

 

  ِّمحٌط الدائرة دحد 
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 اشر بموقع خارج الدائرة 

 والجانبالمراد تكراره  شًءال بشقٌها)تحدٌدة خٌرظهور الرسالة األ ٌتكرر 

  ٌ  "ادخالالمفتاح " أ ضؽط مراأل نهاء. إلر فٌه(كرَّ الذي س

 
 وتنتشر  شارع مثال  كنها مقلوبة , لتشابهة وفً التصمٌم اجزاء م توجدفً بعض االحٌان 

بهة , ان التفاصٌل التصمٌمٌة للعمارات ستكون متشابهة عدا اعلى جانبٌه عمارات متش

لانها مقلوبة ) مجموعة كراسً موزعة على أو  صورة مراه للعمارات المقابلة لها(. ت مثِّ

ة مقلوبة من العناصر نسخ رلتوفٌ "ةآمر" مراأل ٌ ستخدمطعام .. الخ,  ةاولطجانبً 

 .المحددة

 :اآلتٌةثم تظهر الرسائل  أوال   العناصر تحدٌدٌطلب  مراألعند تنفٌذ 

First Point of Mirror : الوهمً المرآةلخط  "ىولالنقطة األ"تحدٌد 

Second Point : الوهمً المرآةلخط  "النقطة الثانٌة"تحدٌد 

Delete old Objects :؟الأو  ةٌصلاأل االستفسار عن حذؾ العناصر 

 

 ةٌصلٌتم حذؾ العناصر األ" "yesاختٌارة عند خٌرالرسالة األ

 

 ة الجدٌدةآلعناصر المر إضافةة ٌصلفتبقى العناصر األ ""Noاختٌاراما عند 
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 مالحظة 

 استخدمعلى عناصر كتابة فان الحروؾ تظهر مقلوبة . مرعند تنفٌذ األ

ٌّرمت رؼم على اللنص تظهر بالصورة الصحٌحة لجعل حروؾ ا"Mirrtext"النظام    ؽ

 علٌها. "ةآمر" مراألتنفٌذ من 

 

 

وتوزٌعها علىنموذج معٌن,  المحددةمن العناصر  "نسخ متعددة" إنشاءب مرٌقوم هذا األ

 تً:لو فرضنا الشكل اآل مثال  ف

 
 اآلتٌةهر الرسالة تظ مرتنفٌذ األبعد 
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 "مستطٌلة مصفوفة" اءنشإل اختر.  "المصفوفة"هنا ٌتم تحدٌد نوع 

 ."مصفوفة دائرٌة" نشاءإلاخترأو 

 المصفوفة المستطٌلة
وؾ واالعمدة مع فالنسخ المطلوبة بحٌث توزع على مجموعة من الص إنشاءوفٌها ٌتم 

 بٌن الصفوؾ واالعمدة. فاصلةالتحدٌد المسافة 

 

 عدد صفوؾ المصفوفة:  

 عدد اعمدة المصفوفة:  

 المسافة بٌن الصفوؾ

 المسافة بٌن االعمدة

اعمدة مع تحدٌد المسافة  ةأربعو  صفٌنذات  "مستطٌلة مصفوفة"ٌوضح  السابقالشكل 

 بن الصفوؾ واالعمدة. فاصلةال

فٌختفً  الزر  انقرالعناصر المطلوب تكرارها أو  لتحدٌد العنصر
شاشة الرسم وتحدٌد العناصر إلى  مإقتا لٌتٌح لك الرجوع" مصفوفة"مربع الحوار 

مربع إلى  " للرجوعادخالالمفتاح " أ ضؽطك من تحدٌدها ئالمطلوب تكرارها وعند انتها

 الحوار.

ن ٌاالعمدة هً المسافة بٌن نقطتٌن متشابهتٌن على صفأو  وؾفالمسافة بٌن الص
للشكل  سفلاأل ٌسرالمسافة بٌن نقطة الركن األ مثال  عمودٌن متجاورٌن )أو  متجاورٌن

للشكل المجاور له فً حالة تحدٌد المسافة بٌن  سفلاأل ٌسرألمع نقطة الركن ا ولاأل
فً حالة المسافة بٌن  علىنحو األ التالًللشكل  سفلاأل ٌسرالركن األأو  االعمدة

 الصفوؾ(
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 مالحظة 
ن االعمدة وبالتالً ٌكون توزٌع أو  وؾفالمسافة بٌن الص ت مثِّلطباعة قٌم سالبة  ٌ مك 

 وؾ واالعمدة.فعلى العالقة بٌن الص ا  اعتمادة ربعة بواحد من االرباع األفالمصفو

 المصفوفة الدائرٌة

دنسخ المطلوبة على محٌط دائرة ذات مركز ملفً هذه الحالة ٌتم توزٌع ا  . حدِّ

 :ٌؤتًٌكون كما  مرتنفٌذ األ

 الخاصة به , فٌظهر  ٌقونةاأل انقرأو  "مرسطر األ"فً  "مصفوفة" مراأل اطبع

ٌّرفتت الخٌار  اخترمربع الحوار السابق ,   هٌئة مربع الحوار ؽ
 تً:اآلإلى 

 
 

 د   ثم الزر انقر المفتاح  ضؽطاالعناصر المطلوبة ثم  حدِّ
 .التحدٌد نهاءإل "ادخال"

   ضمن الحقلٌن  "مركز الدوران للعناصر"ات إحداثٌدخل أ

 
  من  من ضمن العدد( ًصل)ٌكون العنصر األ "عدد عناصر المصفوفة"تحدٌد

 الحقل 

  من الحقل  وفةفالتً ستوزع علٌها عناصر المص "الزاوٌة المركزٌة"قٌمة

. 
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توزع عناصر  362القٌمة  القٌم الموجبة توزع العناصر باتجاه عكس عقرب الساعة. 
 المصفوفة على محٌط دائرة كاملة.

دٌ    الموافقةال؟ فً حالة  أوتدوٌر العناصر الناتجة الحقل  حدِّ
 :ٌؤتًكما  تجةٌكون شكل المصفوفة النا

 
حول مركز المصفوفة دون توزع العناصر فان  خٌرالحقل األ اختٌارعدم فً حالة 

درجة  362ٌوضح عناصر مصفوفة موزعة على زاوٌة اقل من تً تدوٌرها. الشكل اآل
 ولم ٌتم تدوٌر عناصرها.

 

 
ٌ رتصأو  تكبٌرالعناصر المختارة " "مقٌاس رس "تؽٌٌر   "ؽ

ثم ٌطلب تحدٌد BasePoint"مرسجعٌةنقطة "ٌطلب البرنامج تحدٌد العناصر  تحدٌدبعد 

 "Scale Factorالرس   سمقٌا"

 , ...الخ( 3, 2) الرسم ركبّ ت   0من  كبراأل األرقام
 ... الخ( 2,7, 2,8) الرسم رصؽّ ت   0من  صؽراأل األرقام

الصمام  ٌدبتحد مراأل أ. ٌبدالصمام لتؽٌٌر قٌاس  مرٌوضح كٌفٌة تنفٌذ األتً المخطط اآل
المطلوب  "مقٌاس الرس "عد ذلك تحدٌد ب(. 2) "النقطة المرسجعٌة"ثم تحدٌد  (0)النقطة 
ٌّرللتصأو  للتكبٌر  .ؽ
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إلى  العنصر "طع  ق  "أو  المحددجزء من العنصر  "وحذؾ قطع  لـ " مرهذا األ ٌ ستخدم

 :االتٌة تظهر الرسالة مرألجزأٌن. عند تنفٌذ ا

 

العنصر تظهر  اختٌارعنصر واحد فقط, بعد  تحدٌدة تطلب ٌالحظ ان هذه الرسال

 الرسالة:

 

على الجسم فان  "نقطة ثانٌة" اختٌار. عند "ىولالنقطة األ"الجسم تعتبر  تحدٌدان نقطة 

 المسافة المحصورة بٌن النقطتٌن تحذؾ.

 بداٌة"عند الرسالة السابقة فان البرنامج ٌسمح لك بتحدٌد نقطة (F)الحرؾ  تطبع إذا

 . ثم ٌطلب النقطة الثانٌة"السجس  تحدٌد"بدال من نقطة  "القطع

 

 ٌحذؾ الجزء المحصور بٌن نقطتٌن

 

 مالحظة :
د   ,جزأٌن  إلى  عنصر رسم "قطع  ـ "ل @ عند  اطبعثم  "ىولنقطة القطع األ"حدِّ

 "نقطة   القطع  "للداللة على ان  الرسالة الثانٌة
 ."ىولاأل نقطة القطع  "الثانٌة هً نفس 

 

ى ولتكراره مرتٌن, المرة األ مرتنفٌذ هذا األ,ٌتطلب  عناصر الرسم "أركانتدوٌر ـ "ل

 ."ركانتدوٌر األ"ة ٌنٌة لتنفٌذ عملاالث نصؾ قطر الدوران والمرة لتحدٌد
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 اآلتٌةفتظهر الرسالة  (r) اطبع "نصؾ قطر التدوٌر"لتؽٌٌر قٌمة 

 

 قٌمة نصؾ القطر المطلوب. اطبع

 مالحظة 
دم   "نصؾ قطر التدوٌر"كان  اإذ ن سبقا  م   حدِّ  مباشرة ولالعنصر األ تحدٌد ٌ مك 

 "نصؾ قطر الدوران"مرة ثانٌة بعد تحدٌد  مراأل نفِّذ

 

 اآلتٌةفتظهر بعدها الرسالة  "ولعنصر الرس  األ" دحدِّ 

 

حفتتم عملٌة تدوٌر الركنٌن وكما  "الثانً العنصر" تحدٌدٌتم هنا   دناه:فً الرسم ا موضَّ

 
 مالحظة 

نحالة الخطوط المتوازٌة فً  مة ٌتحدٌد قالحاجة الى  دونبمباشرة  مرألا تنفٌذ ٌ مك 
ٌ  ألن  "نصؾ قطر التدوٌر" رسم نصؾ دائرة تصل بٌن نهاٌتً الخطٌن البرنامج س

ٌن   بٌن الخطٌن. فاصلةالل المسافة ثبقطر ٌم الم حدد 

 :سالةتظهر الر "Polyline"الخٌار الفرعً تحدٌدعند 

 

 علٌه. مرألاتنفٌذ  بوالمطل "متعدد الخطوط" دحدِّ 
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 مالحظات 

 ٌد بحذؾ الزٌادات فً الخطوط سٌقوم البرنامج فٌما اذا كان Trim""الخٌار  حدِّ

 ال.أو  "قوس التدوٌر" إنشاءبعد 
 ن  "نصؾ قطر التدوٌر" خطوط لتلتقً فً نقطة واحدة بضبط قٌمةلتوصٌل ا ٌ مك 

 .(صفر)لتساوي 
 

 حافات أركان شطؾ

 
السابق حٌث ٌتطلب تكراره مرتٌن  مرعناصر الرسم , ٌشبه األ "أركانشطؾ حافات "

 تظهر الرسالة: مرى لتحدٌد مسافة الشطؾ والثانٌة لتنفٌذ العملٌة . بعد تنفٌذ األولاأل

 

دم   "مسافة الشطؾ"كانت  إذا ظهور إلى  تإدي ولالخط األ اختٌارفان  سبقا  م  ة حدِّ
 :الرسالة

 

دالقٌم الم بحس "خط الشطؾ"الخط الثانً ٌتم رسم  اختٌارعند   ة.حدِّ
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ل مع مى للتعاولعند الرسالة األ((dالحرؾ  اطبع "مسافة الشطؾ"رؼبت بتؽٌٌر قٌم  إذا

ى ولالشطؾ األ تاقٌم دفتظهر رسالتان تطلبان تحدٌ"Distance"الخٌار الفرعً 

 والثانٌة.

 

 مالحظة :
والعنصر الثانً  ولالعنصر األ تحدٌدمتساوٌة ال ٌهم ترتٌب  "شطؾمسافة ال"كانت  إذا

. أوال المحددص للعنصر خص  ى ت  ولن مختلفتٌن فان المسافة األاكانت المسافت إذا, اما 

 ثانٌا. المحددوالمسافة الثانٌة تخصص للعنصر 

 :"متعدد الخطوط"اختٌارلب البرنامج ٌط"Polyline"الخٌار الفرعً  اختٌارعند 

 

بمسافة تعادل القٌمة  ختٌارابتداء من نقطة اال "شطؾ الحافات المتقاطعة"ثم تتم عملٌة 
 باتجاه عكس عقرب الساعة. "الشطؾ"ى ثم تستمر عملٌة ولاأل

 ولللخط األ "مسافة الشطؾ"ٌطلب البرنامج تحدٌد "Angle"الخٌار الفرعً  اختٌارعند 

 ثم ٌطلب قٌمة الزاوٌة من ذلك الخط:

 

 

دٌ من عملٌة  نتهاءاالالخطوط الزائدة بعد  ةزالفٌما اذا كان المطلوب ا"Trim"الخٌار  حدِّ

 ال؟أو  "الشطؾ"
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دٌ ام بداللة  (مسافتٌن)هل ستكون بداللة  :مرطرٌقة تنفٌذ األ""Methodالخٌار  حدِّ

 .(مسافة وزاوٌة)

 مالحظة األمر شطؾ الحافات ٌدخل على األشٌاء اآلتٌة 

 

طبٌقه على المستطٌل )والذي هو أحد األشٌاء من نوع قد ٌحدث انك ترٌد ت
 ٌستجٌب  ( ولكنه ال

التناقض هو انه قد ٌكون مقدار الشطب مسبق الضبط إلى القٌمتٌن )صفر , صفر( والن 
بل  إستجابةتؽٌٌر وال ٌعتبر هذا عدم أي ٌجري  المستطٌل فعال ٌحقق  هذه القٌمة فانه ال

 مطلوب عدم تحقق تؽٌٌر لكونه مطابقا لل

 ً ؤتاألمر على المستطٌل ٌفترض بك تؽٌٌر قٌمتً مسافة الشطب وكما ٌ إلجراء

 ( لتؽٌٌر القٌمتٌن للشطب:distance) dاستعمل الخٌار الفرعً 

 

 
ٌتطلب مرحلتٌن  مرأل. تنفٌذ اآخرلٌلتقً مع عنصر  دالمحدَّ الرسم  رعنص "تمدٌد"

 للتحدٌد

التحدٌد بالضؽط على المفتاح  إنهاءو "ت التمدٌدحافا"أو  "حافة"ى تحدٌد ولالمرحلة األ

 "ادخال"

 هذه الحافة.إلى  للعناصر المطلوب تمدٌدها لتصاالمرحلة الثانٌة تحدٌد 

 تظهر الرسالة: مرألعند تنفٌذ ا
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" ادخال"المفتاح  ضؽطاالتً سٌتم التمدٌد لها.  "الحافات"أو  "الحافة" تحدٌدٌتم هنا 

 هر الرسالة:فتظ التحدٌدعملٌة  نهاءإل

 
 سابقا   المحددة "لحافةاـ "العنصر المطلوب تمدٌده ل حدد

 
 تحدٌد)الدائرة الداخلٌة ( فان  "حافة التمدٌد"من تحدٌد  نتهاءاال, بعد  أعالهفً المخطط 

خط  تحدٌدالدائرة. فً كل مرة ٌتم إلى  تمدٌده لٌصلإلى  خط من المنحنٌات ٌإديأي 
 واحد.

 
السابق من  مرتتقاطع معه. ٌشبه األ "حافة قطع  ـ "صر رسم بنجزء من ع "قطع  ـ "ل

والمرحلة الثانٌة هً  "حافة القطع"ى هً تحدٌد ولناحٌة مرحلتً التنفٌذ. المرحلة األ
 تحدٌد الجزء المطلوب  قطعه.

 اآلتٌةنتبع الخطوات   مرلتنفٌذ األ

 "Trim"اخترModify""من القائمة -0

 "Ribbonشرٌط ال"من ٌقونةاأل اختراو 
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د -2 د  المبٌن ادناه  , فً المخطط الحالً"حافات القطع"أو  "حافة"حدِّ محٌط حدِّ
 .الدائرة 

 ."حافات القطع" تحدٌدعملٌة  نهاءإل" ادخال"المفتاح  أ ضؽط -3

د  -4 الخطٌن المتوازٌٌن المتجهٌن ؼربا  ثم الخطٌن الجزء المطلوب قطعه, حدِّ

 .المتوازٌٌن المتجهٌن شماال  

 مراأل نهاءإل" ادخال" المفتاح أ ضؽط -5

 

 مالحظة :
 أدناهفً المثال  "حافة قطع"من محٌط ٌمثل  أكثر استخدامفً بعض االحٌان ٌتم 

 األجزاءبعض  "قطع"ما تم  إذا. ف"محٌط قطعـ "ت الخطوط الشاقولٌة كلها كاستخدم
متجاورتٌن )مثل قطعة المستقٌم  "حافتً قطع"خارج   امتدادبحٌث ٌتبقى جزء لٌس له 

منطقٌا لعدم  "قطع" مرأللتستجٌب  ( فان هذه القطعة الحمرلفاضلة المإشرة بالسهم األا
 استعماللها بعد خط القطع من الجهتٌن. عوضا عن ذلك ٌتم التخلص منها ب امتدادوجود 

 ".حذؾ" مراأل

 

 Gripsالماسكات استخدا التعدٌل ب

ن العالمات على كل تظهر مجموعة م أمرأي  عناصر الرسم وقبل تنفٌذتحدٌد عند 
دعنصر رسم  وتسٌطر على بعض مواقع  "الماسكات", تسمى هذه العالمات محدَّ

دالعنصر  عند نقاط النهاٌة " الماسكات"عنصر خط مستقٌم تظهر  تحدٌدعند  مثال  ,  المحدَّ
تظهر عند نقاط ارباع  " الماسكاتالـ "دائرة فان  اختٌاروالمنتصؾ للمستقٌم اما عند 

ٌَّنمختلفة وكما " ماسكات"ركزها. تمتلك عناصر الرسم مواقع الدائرة وم ب فً الشكل  م 

 تً:اآل
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" الماسكات"مجموعة عناصر رسم فان كل عنصر من عناصر الرسم ٌمتلك  اختٌارعند 

 تظهر عند نقطة حشر الكتلة. "الماسكة"فان Blockكتلة  اختٌارالخاصة به , عند 
 اآلتٌةخطوات ال نفِّذت  " الماسكات"لتنشٌط ظهور 

 
 "خٌارات"حوار الفٌظهر مربع "Options"اختر"Tools"من القائمة  .0
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 "selection"التبوٌب  اختر .2

ننشط الخٌار فً الحقل .3 تحدٌد حجم عالمة  أٌضا ٌ مك 

 لونهاأو  "الماسكة"

 لؽلق مربع الحوار. "موافقالمفتاح " ضؽطا .4

ن ناصر على جمٌع ع" الماسكات" ظهارإل تنشٌط الخٌار ٌ مك 
حالرسم المكونة للكتلة وكما   تً:فً الشكل اآل موضَّ

 

 مثال:

 مجموعة من الدوائر والمستقٌمات رسما .0

 باللون االزرق" الماسكات"الدوائر ستالحظ ظهور  إحدى اختر .2

ٌّرالموزعة على محٌط الدائرة ستالحظ ت" الماسكات" إحدى اختر .3 إلى  لونها ؽ

 اآلتٌةاصبحت نشطة وتظهر الرسالة  "الماسكة"للداللة على ان هذه  حمراأل

 ."مرسطر األ"عند 

 

تحتوي على مجموعة الخٌارات  جانبٌةللفارة فتظهر قائمة  ٌمنالمفتاح األ أ ضؽط .4

 "Move"مراأل اخترالفرعٌة . 

دة "الماسكة"ستالحظ ان نقطة  .5 د   "الحركة مرسجعنقطة " ت مثِّل تاصبح المحدَّ حدِّ

 الموقع الجدٌد لهذه النقطة.

فتظهر "scale"مراأل اخترٌمٌنا ثم  انقرمحٌط الدائرة و "ماسكات" إحدىد حدِّ  .6

 لمضاعفة نصؾ قطر الدائرة. 2 اطبع. "قٌمة المقٌاس"رسالة تطلب تحدٌد 
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د  .7 ك  محٌط الدائرة ثم "ماسكات" إحدىحدِّ المإشر ستالحظ ان نصؾ قطر حرِّ

ٌّرالدائرة ٌت د   مع حركة المإشر . ؽ  المطلوب.قٌمة نصؾ القطر  حدِّ

د  .8 ك  مركز الدائرة "ماسكة"حدِّ ٌّرالمإشر ستالحظ توحرِّ موقع الدائرة مع ثبات  ؽ

 نصؾ قطرها.

 مرتٌن" هروب"المفتاح  ضؽطا "الماسكات" تحدٌد لؽاءإل .9

 "ماسكات " ظهارالمستقٌمات إلأحد  اختر .02

ضافة إلى تؽٌٌر موقعها باإل إمكانٌةالنهاٌة ستالحظ  "ماسكات" إحدى اختر .00

 تؽٌٌر طول الخط. ةإمكانٌ

ٌّرنقطة المنتصؾ تالحظ ان المستقٌم ٌت "ماسكة" اختر .0  موقعه فقط ؽ

 "الماسكات" خفاءمرتٌن إل ضؽطا   .2

 تمرٌن 
 :اآلتٌةالمطلوب رسم االشكال 
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 انفصم انخامس

 بعا األ إضافة
 

المختلفة  كافٌة لوحدها لتوضٌح التصمٌم والعالقة بٌن العناصر ؼٌرعناصر الرسم  إنَّ 
البرنامج  ٌ وفِّرحة. ضات لتصبح لوحة الرسم واظوالمالح بعاداأل إضافةحٌث ٌجب 

,  رتفاعزء مثل الطول والعرض واإلجلتوضٌح قٌاسات ال "بعاداأل" إضافة إمكانٌة
 "كتابة النصوص" إمكانٌة أٌضاالبرنامج  ٌ وفِّرالمسافة بٌن عناصر الجزء ... الخ , 

المصمم , المالحظات التصمٌمٌة لتنفٌذ الجزء ...  اسم اللوحة , اسم مثل "المالحظات"و

 الخ.

 Dimensionبعاداأل إضافة
ح الزواٌا أو  المسافاتضافة إلى المرسوم باإل ءلهندسٌة للجزا القٌاسات "بعاداأل" ت وضِّ

 بٌن العناصر.

 
 من اجزاء مختلفة هً: "البعد"ٌتكون 
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 نص البعد 
نمسافة , لل "القٌاس الفعلً"ٌوضح  ه ٌ وفِّرالذي  ًفتراضاال القٌاس استخدام ٌ مك 

 المطلوب "نص البعد"كتب نأو  البرنامج

 خط البعد 
حنهاٌتٌه ل البا سهمٌن فًؼوٌمتلك  "ات البعدامتداد"ٌوضح  ة نقطتً بداٌة ونهاٌ ت وضِّ

 ."البعد"

 

 

  متدادخطوط اال
 لبا عمودٌة على العنصر المقاسوترسم ؼا "خط القٌاس"إلى  وتمتد من العنصر المقاس

 عالمة المركز
من هذه العالمة حتى  "خطوط المركز"القوس . تمتد أو  ةرالدائ "نقطة مركز"تإشر 

نالقوس .  محٌط الدائرة او  معها. "خطوط المركز"أو  فقط "عالمة المركز"رسم  ٌ مك 
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 "بعادلوح األ<""Ribbon الشرٌط"ٌوضح تً الشكل اآل

 

 

االمر  رظه  ٌ  لكنه ال "حواشً"ٌحتوي على لوح  "home"ب التبوٌإنَّ 

"MultiDimension" له لذلك رؼٌو حواشً "التبوٌب الخاص واسمه  استعمال ٌ فضَّ

Annotate" 

 Linearالخطٌة  بعاداأل
نقٌاس مسافة بٌن نقطتٌن فً المستوي حٌث  "الخطٌة بعاداأل"ئ نش  ت   تعرٌؾ  ٌ مك 

 :"الخطٌة بعاداأل"من  أنواع ةالمطلوب قٌاسه . توجد ثالثالعنصر  اختٌارأو  النقطتٌن

Horizontal  تقٌس المسافة بٌن نقطتٌن موازٌتٌن للمحورX 

Vertical  تقٌس المسافة بٌن نقطتٌن موازٌتٌن للمحورy 

Rotate ات الحالً.حداثٌفً نظام اإل دحدَّ تقٌس المسافة بٌن نقطتٌن باتجاه م 
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 طٌةالخ بعاداأل إنشاءخطوات 
 "الخطٌة بعاداأل" أٌقونة ضؽطا   .0

د .2  العنصر المطلوب قٌاسه. لتحدٌد "ادخال"المفتاح  أو أ ضؽط "نقطتً البعد" حدِّ

د .3  "خط البعد"موقع  حدِّ

 Alignedالمتطابقة  بعاداأل

 الحقٌقً لعنصر الرسم )خاصة العناصر المائلة( "البعد الخطً"ٌقٌس هذا النوع 

 

 Ordinateالمرتبة  بعاداأل



 2202اساسٌات اوتوكاد 

005 
 

 

 معٌنة "نقطة مرسجعٌة"على  ا  اعتماد" نقطة رس "ي أل yأو  xتعرض ترتٌب 

 

 Radialنصؾ القطرٌة  بعاداأل

 الدوائرأو  تقٌس نصؾ قطر االقواس
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 Diameterالقطرٌة بعاداأل

 الدائرة المختارةأو  تقٌس قطر القوس
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 Angular  الزاوٌة  بعاداأل

 طثالث نقاأو  تقٌس الزاوٌة بٌن خطٌن



 اضافة االبعاد  –الفصل الخامس   

008 
 

 
 

 

 Quik Dimensionالسرٌعة  بعاداأل
ن  :ٌؤتًلعناصر عدٌدة مرة واحدة وكما  "بعاداأل" نشاءهذا النوع إل استخدام ٌ مك 

 Qdimأٌقونة أ ضؽط

 
 "ادخالالمفتاح " ضؽطاها ثم أبعادالعناصر المطلوب قٌاس  حدد
على  للموافقة "ادخالالمفتاح " ضؽطأو ا المطلوبة بعادنوع األ اطبع "األمرسطر "فً 

 ًفتراضالنوع اال
د  "خط البعد"موقع  حدِّ
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 base Lineساسخط األ أبعاد

 ." واحدةمرسجعٌةنقطة "مقاسة من  "بعاداأل"سلسلة من  إنشاءفً هذه الحالة ٌتم 

 

 

 Continuousالمستمرة  بعاداأل

 بعضها.بالمتعلقة  "بعاداأل"ٌتم رسم سلسلة من 
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 Leaderخط المرشد 
 لوحة الرسم.إلى  "المالحظات" ضافةإل ٌ ستخدم

 

 Dimcenعالمة المركز 

 والدوائر لألقواس "خطوط المحاور"أو  "عالمة المركز"ٌضٌؾ 

 

ٌ رضبط مت   بعادات األؽ
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فٌظهر  "أبعاد" دواتاألمن شرٌط  "Dimension Style" ٌتم ذلك بالضؽط على المفتاح

 "Styles"مربع الحوار

 

 سجدٌد أبعادتعرٌؾ نمط 

 تً:فٌظهر مربع الحوار اآل "سجدٌد أبعادنمط "لتعرٌؾ  "New"المفتاح  أ ضؽط

 

حوار الفٌظهر مربع  "Continue"المفتاح ضؽطادٌد ثم جال بعاداأل طاسما لنم اطبع

 ."السجدٌد بعادتعرٌؾ مواصفات نمط األ"
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Lines and Arrows 
 "عالمة المركز"و "راس السه ",  "متدادخطوط اال",  "خط البعد"تحدٌد مواصفات 

Text 

 نسبة "موضع نص البعد", "لون النص",  "الحرؾ رتفاعا"نص البعد ,  "نمط حروؾ"

 خط البعدإلى  نسبة "ضبط النص"خط البعد , إلى 

Fit 
لتكون بٌن خطً  "راس السه ",  "خط البعد",  "موقع نص البعد" السٌطرة على

 ال.أو   متداداال

Primary Units 
 فاصلةالبعد  األرقام)عدد  "درسجة الدقة"الخطٌة والزاوٌة ,  بعادحدات األو "نوع"تحدٌد 

 ."مقٌاس الرس "العشرٌة ( , 

 22ة عند قٌاس خط طوله دوح 42عد نحصل على ب   مثال   2إلى  عند تؽٌٌر مقٌاس الرسم

 وحدة رسم.

Ulternate Units 

 البعد المقاس.إضافة إلى  "البدٌلة بعاداأل" إظهار
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Tolerance 
 بعادلأل "السماحات" إضافة

 تطبٌق 

 :اآلتٌةجدٌد بالمواصفات  أبعادانشئ نمط 

 3حجم راس السهم = 

 2حجم عالمة المركز = 

 2, درجة الدقة = Decimalنوع الوحدات = 

 5حروؾ نص البعد =  رتفاعا  

 للشكل االتً بعاداأل إضافةهذا فً  بعادنمط األ استخدم

 خطوات الحل

 (39) هذا الملؾ سبق وان تم حفظه من ص  "1Chapter"ملؾ الرسم  فتحا   .0

على  "Annonationsحواشً "تبوٌب  انقر. "بعادنمط األ"بضبط  سنبدأ .2

 "Dimensionاللوح "والحظ "Ribbon الشرٌط"

 ."بعادمدٌر نمط األ"حوار اللفتح مربع  ٌقونةاأل أ ضؽط .3

 "سجدٌد أبعادمدٌر نمط "حوار الفٌظهر مربع  "New"المفتاح  أ ضؽط .4

 My"ولٌكن  "بعادنمط األ" اسم اطبع"New Style Name"فً الحقل  .5

Style" المفتاح  أ ضؽطثم"Continuo" مواصفات نمط "حوار الفٌظهر مربع

 ."السجدٌد بعاداأل

 مربع الحوار. أعلىٌظهر فً  "النمط اس " الحظ ان

د .6  :اآلتٌةواضبط القٌم  "Symbols And Arrows"التبوٌب اختٌارمن  تؤكَّ

 لمنطقة فً ا"ArrowHeads"  اضبط قٌمة الحقل"ArrowSize"  لتحدٌد  3إلى
 ملم( 3بثالث وحدات رسم ) "حسج  راس السه "

  فً المنطقةCenterMarks for Circles النوع  اخترMark  فً الحقلType 

 لتحدٌد نوع عالمة المركز وحجمها. (2) إلى sizeضبط قٌمة وا  
 ئٌسة لمربع الحوار.من العناوٌن الر"Text"التبوٌب اختر .7

 "بعاداأل نص إرتفاع"لتحدٌد  (5)إلى  "Text Hight"ضبط قٌمةا   .8

لتحدٌد المسافة التً  (0)إلى  "Offset from dim line"ضبط قٌمة الحقل ا   .9

 ."خط البعد"نص عن لا ٌبتعد بها

 "Primary Units"التبوٌب اختر .02
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 ٌؤتًما  نفِّذ"Linear Dimensions"فً المنطقة  .00

 د  "Unit Format"من القائمة المنزلقة  "Decimal"النوع  اختٌار من تؤكَّ

 بصٌؽة الكسور العشرٌة. "بعاداأل"لتحدٌد 
 القائمة المنزلقةمن  (2)اختر "Precision"  فً هذه الحالة األرقاملتحدٌد دقة ,

 نا ستكون خالٌة من الكسور العشرٌة.أرقامفان 
  فً المنطقة"Angular Dimensions"تًٌؤما  نفِّذ 

 د  Unit"من القائمة المنزلقة "Decimal Degrees"النوع  اختٌارمن  تؤكَّ
Format" .لتحدٌد قٌاس الزواٌا بصٌؽة الكسور العشرٌة 

 من القائمة المنزلقة  (2)اختر"Precision"  فً  "الزواٌا أرقا دقة "لتحدٌد ,

 نا ستكون خالٌة من الكسور العشرٌة.أرقامهذه الحالة فان 
فٌعود مربع  "بعادمواصفات نمط األ"لؽلق مربع الحوار  "موافق" انقر .02

فً  "myStyle"النمط  إلٌهللظهور وقد اضٌؾ  "بعادنمط األ إدارة"الحوار 

 "Styles"القائمة 

د .03  "set current"المفتاح  ضؽطاالجدٌد ثم  بعادنمط األ اختٌارمن  تؤكَّ

 ."النمط الفعال"لجعله 

 مالحظة 

رو "New"المفتاح  ضؽطاجدٌد  "أبعادنمط "لتعرٌؾ  لخطوات السابقة . اما اتنفٌذ  كرِّ

دبعد ال "Modify"المفتاح  ضؽطارؼبت بتعدٌل مواصفات النمط ف إذا  اختٌارمن  تؤكَّ

للظهور  "بعادمواصفات نمط األ"حوار الالمطلوب تعدٌله فٌعود مربع  "بعادنمط األ"

نحٌث   من المواصفات المطلوبة.أي  تعدٌل ٌ مك 

 ."بعادنمط األ إدارة"حوار اللؽلق مربع  "Close"لمفتاح ا أ ضؽط .04

لٌصبح ملفا مرجعٌا وقد تم فٌه  "Save"ملؾ الرسم  احفظعند هذه المرحلة  .05

 ."سجدٌد أبعادنمط "و "الشفائؾ"تعرٌؾ مجموعة من 

د .06  إفتحالشكل . ) رسماثم  "الشفٌفة الفعالة"هً  (2)من جعل الشفٌفة  تؤكَّ

 اخترثم  "مواصفات عنصر الرس " اللوحئؾ من القائمة المنسدلة للشفا

 الشفٌفة(.

 ."الشفٌفة الفعالة"هً  "Dimension"جعل الشفٌفة ا   .07

لوح "على  ٌقونةاأل أ ضؽط.  "الخطٌة بعاداأل" إضافةب سنبدأ .08

 فتظهر الرسالة: "Ribbonرٌطالش"على  "بعاداأل
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نصر المختار فتظهر الرسالة الع "عدب  "لجعل البرنامج ٌقٌس  "ادخال"المفتاح  أ ضؽط

 :اآلتٌة

 

حالخط ال اختر  بالشكل )أ( فتظهر الرسالة: موضَّ

 

ك  . "موقع نص البعد"هذه الرسالة تطلب تحدٌد  المإشر نحو الٌسار مسافة حوالً حرِّ
 إلىعد للفارة. ستالحظ ان البرنامج قد اضاؾ قٌمة الب   ٌسرالمفتاح األ ضؽطاملم ثم  02

 ة كما فً الشكل )ب(دحدَّ المنطقة الم
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ر .09  للسطح المائل. (32")عدالب  " ضافةالعمل إل كرِّ

وكما  "المستمرة بعاداأل"الثانً سنستخدم تقنٌة ( 32")عدالب  " ضافةإل .22

 :ٌؤتً

 شرٌطال"من  ة ٌقوناأل أ ضؽط Ribbon""  الحواشً < التبوٌب

Annotate" :فتظهر الرسالة . 

  
 عد الثانً والذي فتالحظ ظهور الب   (32")عدالب  "ر صعنصر من عناأي  حدد

ٌّرتت  ( مع ظهور الرسالة:Aقٌمته مع حركة المإشر )الشكل    ؽ

 

 مراأل نهاءإل "هروب" أ ضؽط 

 بعدها  .مراأل ثم انه   ٌسرعد األالب   لتؤشٌر أٌقونة انقرالعلوٌة  بعاداأل ضافةإل

 كالسابق .  على الٌمٌنعد شٌر الب  ؤلت أٌقونة انقر

 
 ضؽطاالتالً .  "خط البعد المستمرـ "سالة تطلب تحدٌد نقطة النهاٌة لهذه الر 

 .نتهاءمرتٌن لال "ادخال"المفتاح 
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 :اآلتٌةالخطوات  نفِّذ(035")عد الزاوٌةب  " ضافةإل .20
 بعادلوح األ –تبوٌب الحواشً  –شرٌط المن  االتٌة ٌقونةاأل أ ضؽط 

 
 فتظهر الرسالة :

 
  د   للبعد الزاوي "ولالخط األ" تحدٌدتطلب ى ولاألالرسالة  الخط العموديحدِّ

للبعد  "الخط الثانً" تحدٌدتطلب  التالٌة  فتظهر الرسالة مثال  علٌه( الفؤرة)بالنقر ب
موقع نص "تحدٌد تطلب التالٌة  الخط المائل فتظهر الرسالة اخترالزاوي , 

حالمنطقة ال اختر "البعد ج قد اضاؾ فتالحظ ان البرنامتً الشكل اآلً ة فموضَّ
 قٌاس الزاوٌة.
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 اآلتٌةالخطوات  نفِّذ نللقوسٌ "عالمة المركز" ضافةإل .22

 

 الشرٌط"من ٌقونةاأل انقر Ribbon" اآلتٌةفتظهر الرسالة 

 
 عالمة "فتالحظ ان البرنامج ٌضٌؾ  سفلنقطة على محٌط القوس األ حدد

 له. "المركز
 ر  .علىللقوس األ "المركز عالمة" ضافةالعمل إل كرِّ

 
 اآلتٌةالخطوات  نفِّذللقوسٌن  "عد نصؾ القطرب  " ضافةإل .23
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 أبعاد"لوح المن ٌقونةاأل أ ضؽط". 
 د   ثم سفلنقطة على محٌط القوس األ حدد  ."موقع البعد"حدِّ
 ر فتحصل  علىللقوس األ "عد نصؾ القطرب  " ضافةالخطوتٌن السابقتٌن إل كرِّ

 على الشكل االتً

 
" Save As"اختر"File"ملؾ. من القائمة ال حفظة هً خٌرالمرحلة األ .24

الملؾ من دون هذا  ؾ مع الحفاظ علىلمن المثانٌة للحصول على نسخة 

 الشكل.

وموقعا  "Plate"اسما ولٌكن  اختر "الملفات حفظ"حوار الفً مربع  .25

 ."Save"المفتاح  أ ضؽطهذا الملؾ ثم  لحفظ

ن .26  ."File"مة من القائ "Exit"اختٌارمؽادرة البرنامج ب اآلنك ٌ مك 
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 انفصم انسا س

 انكتابة وانتهشيز
 

ة مثل بعض ٌبعض المعلومات التكمٌل إضافةلؽرض اتمام لوحة الرسم ٌجب 
الذي ٌحتوي على  "سجدول البٌانات"على الجزء المرسوم ,  ضافٌةاإل "المالحظات"

الذي رسم اللوحة ,  "الشخصس  ا", "السجزءس  ا", "الشركةس  ا" معلومات عن
 فً حالة الرسوم التجمٌعٌة ... الخ. "األسجزاءات بٌان"

للكتابة من خالل مجموعة من  "مختلفة أنماط" استخدامب "الكتابة" إمكانٌةالبرنامج  ٌ وفِّر
السٌطرة على النصوص المكتوبة من ناحٌة مواصفات  إمكانٌةضافة إلى باإل األوامر

 الحروؾ المستخدمة.

Dtext: 

طباعة كل حرؾ.  أثناءوؾ نص الكتابة على شاشة الرسم رض حرلع   مراألهذا  ٌ ستخدم
ن  أثناءب والمكت "النص"تعدٌل  إمكانٌةضافة إلى السطور باإل كتابة العدٌد من ٌ مك 

 ."ادخال"المفتاح  أ ضؽط مراأل نهاء( . إل"Back Space"المفتاح  استخدامالكتابة )

 تظهر الرسالة : مرعند تنفٌذ األ

 

Start point:- 

إلى  الٌسار ن منوسٌك ٌةفتراض. اتجاه كتابة النص بالحالة اال "نقطة بداٌة النص" تحدٌد
 :اآلتٌة. بعد تحدٌد النقطة تظهر سلسلة الرسائل "النقطة"الٌمٌن ابتداء من هذه 

 

 مثال   5 اطبع.  "حروؾ النص رتفاعا"هذه الرسالة تطلب تحدٌد 

 

لكتابة  (صفر). وافق على القٌمة  "زاوٌة مٌالن سطر النص"ثم رسالة تطلب تحدٌد 

 سطر النص افقٌا.

 ".ادخالالمفتاح " ضؽطاثم  مثال  اكتب اسمك  

نمرة ثانٌة للسماح بكتابة سطر جدٌد.  "مؤشر الكتابة"تالحظ ظهور  تكتب  ان ٌ مك 

 .مراأل نهاءإل" ادخالالمفتاح "تضؽط أو  السطر الثانً

 
 تظهر الرسالة: هاختٌار. عند  "لكتابةاص تراصؾ ن"هذا الخٌار للسٌطرة على  ٌ ستخدم
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 تحتوي هذه الرسالة على العدٌد من الخٌارات الفرعٌة وهً

 
دبٌن نقطتٌن م " كتابة النص موقع"تضبط  ٌّرٌتتٌن )حدِّ  الحٌزإلى  نسبة "حسج  الحرؾ" ؽ

دالم دكانت المنطقة الم إذاللكتابة ,  حدِّ  لتمأل تكبر الحروؾ  "النص"من  أكبرة حدِّ

 (المنطقة وبالعكس

 
النص لن  إرتفاعبنقطتٌن اال ان  "النص كتابة موقع"السابق من ناحٌة تحدٌد  مرٌشبه األ

ٌّرٌت ٌّرولكن قد ٌت ؽ  النقصان.أو  رض الحرؾ بالزٌادةع   ؽ

 
حوال المحددة "نقطة المركز"حروؾ سطر الكتابة على جانبً تتوزع  ة فً الشكل موضَّ

 .ذه النقطةحٌث ٌطلب البرنامج تحدٌد ه

ن "المحددةلنقطة اـ "نسبة ل الخٌارات الفرعٌة من ناحٌة موقع سطر الكتابة  ٌ مك 

 تً:توضٌحها بالمخطط اآل

 

 
فا ره. ٌجب ان ٌكون هذا النوع معاستخدامخط الكتابة المطلوب  "نمط )نوع ("استدعاء 
 خٌار تظهر الرسالة:لهذا ا استخدام. عند مسبقا  

 



 الكتابة والتهشٌر  –الفصل السادس   

032 
 

والذي  "نمط الكتابة الفعال" استخدامعلى  الموافقةٌعنً " ادخال"لمفتاح االضؽط على 
الذي سٌتم  "نمط الكتابة"إلى  التً تشٌر اآلتٌةلة اٌظهر بٌن قوسٌن. فتظهر الرس

 ."حروؾ النص إرتفاع"ه مع تذكٌر بقٌمة استخدام

 

 ."نقطة بداٌة النص"ثم ٌتم التعامل مع الرسالة كما سبق ذكره من ناحٌة تحدٌد 

 اآلتٌةظهور الرسالة إلى  )؟( فٌإدياختٌارما ا

 

الخطوط المعرفة فً ملؾ  ؤنماطظهور قائمة بإلى  ٌإدي" ادخال"الضؽط على المفتاح 
 الرسم الحالً

 

 "نمط خط"من  أكثرالمختلفة فً حالة تعرٌؾ  "الخطوط أنواع"حٌث تظهر فً القائمة 
 رتفاعامن ناحٌة  "مواصفات "و "النمط اس " كل نمط والتً تشمل اتواحد مع بٌان

"زاوٌة مٌالن الحرؾ", للحروؾ "معامل العرض", الحرؾ

معلومة  أٌضا, تظهر "الحروؾ كٌفٌة كتابة"و

 ."نمط الكتابة الفعال"عن 
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 .العلوي منها  ٌمن( فً الجزء األxالمربع ) ضؽطا النافذةلؽلق هذه 

ة فً جلسة الرسم وٌسٌطر نفذم  ال رض جمٌع الخطواتالسابقة لع   النافذةتستخدم  مالحظة

 اخفائها.أو  هاإظهارعلى  (F2)المفتاح 

 تطبٌق 

 "Dtext"مراأل استخدامللتدرٌب على  اآلتٌةالخطوات  نفِّذ

 نحو الٌسار( "ؾ الحروؾصترا"ً )فتراضصؾ االاالتر استخدام .0

 

 نحو الٌمٌن "تراصؾ الحروؾ" .2

 

 "Align" الخٌار استخدام .3

 

ٌّربتصة ولكن البرنامج قام دحدَّ من المنطقة الم أكبرب كان وان النص المكتالحظ   ؽ
دبٌن النقطتٌن المبشكل منتظم بحٌث اصبحت الحروؾ  ان البرنامج ضافة إلى باإل تٌنحدِّ

ٌ   ألنه "الحروؾ إرتفاع"لم ٌسال عن  ٌّرس دعلى المنطقة الم ا  اعتماد رتفاعاال ؽ  .ةحدِّ

 "fit"الخٌار  استخدام .4
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دمن المنطقة الم أكبركان لمكتوب الحظ ان النص ا ة ولكن البرنامج قام بضؽط حدِّ
دتفاع المرالحروؾ )مع المحافظة على اال للحروؾ( ووضعها بٌن النقطتٌن  حدِّ

دالم  تٌن.حدِّ

 مالحظة :

" Width Factorرض للحروؾعامل الع  م  "فان  "fit"الخٌار الفرعً  استخدامعند 
ٌّرٌت دحعلى النقطتٌن الم ا  اعتماد ؽ كانت حروؾ النص  إذا. "منطقة النص"تٌن لتعرٌؾ دِّ

دمن المنطقة الم أكبر  .(0)تصبح اقل من  "عاملالم  "مة هذا ٌة فان قحدِّ

 
خط  اختٌار"أو  "نمط خط سجدٌد"لتعرٌؾ  مٌ ستخد  الرئٌسة للبرنامج  األوامروهو من 

بع . عند تنفٌذه ٌظهر مر"Dtext"مرلأل وٌختلؾ عن الخٌار الفرعً "معٌن

 االتً  الحوار
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 :ٌؤتًوكما  "نمط كتابة سجدٌد إنشاء"رب على دسنتهذا مربع الحوار  استخدامب

 ":نمط كتابة سجدٌد" فٌظهر مربع الحوارانقر -0

 

 انقرثم "MyStyle"اطبعفً الحقل  -2

 ."نمط الكتابة"حوار  لمربع فتالحظ ظهور هذا االسم فً الحقل

ل -3 العنوان  خترالمنزلقة واالقائمة  فتحافً الحق

"Times new Roman" نوع الخط"لتحدٌد". 

 أٌضا ت وفِّرؾ سمٌكة. ٌولجعل الحر"Bold"اخترفً الحقل  -4

حروؾ سمٌكة  نشاءإل"BoldItalic"لجعل الحروؾ مائلة والخٌار "Italic"الخٌار 

 ٌجعل  الحروؾ تظهر بحالتها االعتٌادٌة "Regular"ومائلة. الخٌار 

مساوٌة للصفر للسٌطرة  "رتفاعإلقٌمة ا"اترك فً الحقل  -5

كتابة نصوص مختلفة بنفس  إمكانٌةعند الكتابة وبالتالً  "لحروؾا رتفاعا"على 

 مختلؾ للحروؾ. رتفاعاالخط وب

نات التً التؤثٌرعلى "Effects"لمنطقة اتسٌطر  -6 أي  طاضافتها للحروؾ. نشِّ  ٌ مك 

 . من الخٌارات والحظ شكل الحروؾ فً المنطقة
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 لٌستالمطلوب تؽٌٌره نقرتٌن  "النمط اس " لىع انقر "نمط الكتابة س ا" لتؽٌٌر -7

طور تحرٌر "إلى  فٌنتقل (F2)المفتاح  أ ضؽطعلٌه مرة واحدة ثم  انقرأو  مزدوجة

 . "االس 

ر -8 انقرثم  "النمط الفعال للكتابة"هو  طالنم لجعل هذا انق

 لؽلق مربع الحوار.

 مالحظات :

  فقط عند  نشطا  " نمط الكتابة" فً مربع حوارٌكون المفتاح

 إذاا ملنمط , ااحذؾ هذا  إمكانٌة ه موفرا  استخدامدون  "نمط سجدٌد"تعرٌؾ 

 نشط. رٌؼللكتابة فان هذا المفتاح ٌصبح  طالنم استخدم

  تابة ثنائً االتسجاهكنمط " اختٌارفقط عند  نشطا  ٌكون الخٌار" 

 نشط   ؼٌرٌصبح فان هذا الخٌار "ttf"نوع  طاما النم "txt.shx"مثل

 :ٌؤتًهذا وكما  "نمط الكتابة" استخدامسنتدرب على  اآلن

 

د  نقطة على شاشة الرسم حدِّ

 

 : تمرٌن

ر  "rotation angle = 15"قٌمة ال ضبطمع  مرتنفٌذ األ كرِّ

 درجة عن خط االفق. 05ٌمٌل بزاوٌة  بؤكمله "سطر النص"ستالحظ ان 

 مالحظة

فان  "نمط الكتابة"حوار الفً مربع  (Hight) الكتابةلحروؾ نمط  "إرتفاع"عند تحدٌد 

دمهما كانت القٌمة الم "عدحروؾ نص الب   إرتفاع"على انه  ٌ ستخدم رتفاعهذا اإل ة حدِّ
 ."بعادنمط األ"حوار الالحرؾ فً مربع  رتفاعال

 textمراأل
 "Dtext"مره وخٌاراته األاستخدامٌشبه تماما فً 
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 Mtextمراأل
 من نص الكتابة. "سطور عدٌدة" لكتابة مرهذا األ ٌ ستخدم

 تظهر الرسالة مرعند تنفٌذ هذا األ

 

 
 

 :اآلتٌةلموقع النص. بعد ذلك تظهر الرسالة  "ىولالنقطة األ"هذه الرسالة تطلب تحدٌد 

 
 

النص. مع حركة المإشر تالحظ  علمنطقة موق "الركن الثانً"ة تطلب تحدٌد لهذه الرسا

ٌّرظهور نافذة مت  تً:فً الشكل اآلة كما ؽ

 
محرر هو " "Ribbonالشرٌط "ٌظهر تبوٌب على  "تعرٌؾ الموقع"من  نتهاءاالبعد 

ٌَّن" كما النص ب  أدناهفً الشكل  م 

 
نو "محرر نصوص"ؤي كة ضمن هذا التبوٌب ت وفِّرالم زراراأل ستخدمت   من خالله  ٌ مك 

انقر المطلوب ثمالمختلفة لحروؾ النص. اكتب النص  "مواصفاتال"السٌطرة على 

 فً المنطقة السابقة التحدٌد. "النص"لؽلق مربع الحوار ووضع 

 مثل إضافٌة إمكانٌاتا " هذمحرر النصالتبوٌب " ٌ وفِّر
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 أخرىة لجمأو  لها بكلمةاتبدجملة معٌنة واسأو  عن كلمة "لبحثاـ "هذا الخٌار ل ٌ ستخدم

 ضمن النص المكتوب

 
 بٌن سطور النص "فاصلةالالمسافة "ى لالسٌطرة ع

 
ٌة وزا)و (الضبط), (رضالع  )من حٌث  "مواصفات حروؾ النص" السٌطرة على

 (الدوران

 
الدرجة )لنص الكتابة مثل  "رموز خاصة" إضافة إمكانٌة ٌ وفِّرالضؽط على هذا المفتاح 

 "الخاصة الرموز"ها من رٌؼ, و (عالمة القطر),  (المئوٌة

 استٌراد نص
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ـ ٌسمح ب" من القائمة الجانبٌة استٌراد نص" اختٌارلى مساحة النص ثم النقر بالٌمٌن ع

 على الحاسبة آخر ب فً موقعومكت "استٌراد نص"

 الكتابة أخطاء تصوٌب
ن ,  مرمن األ نتهاءاالقبل خطؤ هو ال ولالنوع األ.  "خطاءاأل"ان تصادؾ نوعٌن من  ٌ مك 

نفً هذه الحالة   لتصوٌبٌح تاففً لوحة الم "Back Space" المفتاح استخدام ٌ مك 
 .الخطؤ

 مراأل ٌ ستخدمالحالة  ه, فً هذمرمن تنفٌذ األ نتهاءاالبعد خطؤ هو ال النوع الثانً

 تً:وكما فً المثال اآلخطؤ ال لتصوٌب "خصائص"

 :اآلتٌةلطباعة الجملة  "Text" مراأل نفِّذ

This is myr second test for riting 

 خطاءاألعدٌد من لة تحتوي على اكما تالحظ فان هذه الجمل

د .0  ."مرسطر األ"عند "Command"من وجود الكلمة  تؤكَّ
ٌّرنقرة مزدوجة على النص فٌت انقر .2  "طور تحرٌر النص"إلى  "طور العرض" ؽ

 وتستطٌع تعدٌل النص كما تفعل فً محرر النصوص التقلٌدي.
ٌختفً التبوٌب نقرة مزدوجة خارج مساحة النص ف انقرمن التعدٌل  نتهاءاالبعد  .3

 تالحظ ان النص قد تم تعدٌله. . "Ribbon  الشرٌط"من  "محرر النص"

 الحروؾ الخاصة استخدا 
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عالمة )أو  ((o) عالمة الدرجة المئوٌة)مثل  "رموز نص خاصة" إضافة ا  احٌانقد تحتاج 
ن,((±)العالمة )أو  ((Ф)القطر   محررمباشرة من التبوٌب " "الرموز"هذه  إضافة ٌ مك 

ٌَّن" الالنص ب ن. وكذلك "Mtext"مربمجرد طباعة األ أعالهفً الشكل  م   إذا هاادخال ٌ مك 

 :مباشرة "مرسطر األ"ضمن  اآلتٌة ختصاراتاال بإدخال "Dtext"مراستعملت األ

%%dعالمة الدرجة المئوٌة ضافةإل 

%%pرمز السماح موجب / سالب ضافةإل 

%%cرمز قطر الدائرة ضافةإل 

 ز النسبة المئوٌةرم ضافةإل%%% 

%%oخط فوق النص إضافةتنشٌط  إلؽاءالسٌطرة على تنشٌط و 

%%uخط تحت النص إضافةتنشٌط  إلؽاءالسٌطرة على تنشٌط و 

 "الرموز الخاصة" استخدامللتعرؾ على كٌفٌة  اآلتٌةالخطوات  نفِّذ

 
د  نقطة على الشاشة حدِّ

 
Enter text : 100%%p 0.05 

Enter text : the diameter is %%c 30 

Enter text : the angle is 45%% d 

Enter text : this is 5%%% of the length 

Enter text : %%oMy name is Samir%%o %%u I am an Engineer 

Enter text : Enter 

 : اآلتٌةستحصل على السطور  مرمن تنفٌذ األ نتهاءاالبعد 
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 القطاعات والتهشٌر
حٌث ٌقوم  "القطاعات"للداللة على  "التهشٌر"وحة الرسم ٌضاؾ الستكمال معلومات ل

دالم "التهشٌر"المختارة بنموذج  بملئ المنطقة مرهذا األ  .حدِّ

 "تهشٌر" مراأل استخدا 

 . فٌظهر مربع الحوارٌقونةاأل انقر "الرئٌس"< التبوٌب "Ribbonشرٌط ال"من 

 :"تهشٌر"
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 "نوع نموذج التهشٌر"ٌارات التً تسٌطر على ٌحتوي مربع الحوار على العدٌد من الخ
 .تبوٌبٌن ومواصفاته, هذه الخٌارات تكون موزعة على 

 : األولالتبوٌب 

 :اآلتٌةالخٌارات  وفِّرتالمطلوب تطبٌقه حٌث ت "مظهر نموذج التهشٌر"ٌتم هنا تعرٌؾ  

وتحتوي  "نوع نموذج التهشٌر"ضبط  -:

 أنواعالقائمة على ثالث 

 
دٌ  (acad.pat) ٌنالملف فً محفوظة. هذه النماذج  "وذج سابق التعرٌؾنم"حدِّ

 ضمن المجلد (acadiso.patو)

C:\Users\k\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 
2010\R18.0\enu\Support 

ن  من هذه النماذج.ي أل "مقٌاس الرس "و "زاوٌة المٌالن"السٌطرة على  ٌ مك 

 
فً لوحة "lineType الفعالنوع الخط "على  ا  ماداعت "نموذج خطوط" إنشاءٌتم هنا 

نالرسم.   بٌن خطوط النموذج. "فاصلةالالمسافة "و "زاوٌة مٌالن" السٌطرة على ٌ مك 

 

دٌ ن.  بإنشائهتقوم  (Pat) نموذج معرؾ فً ملؾ حدِّ  "زاوٌة دوران"السٌطرة على  ٌ مك 

 هذا النموذج. "مقٌاس رس "و

 
 ."ر سابقة التعرٌؾالتهشٌ جنماذـ "عرض قائمة ب

 
 "نماذج التهشٌر سابقة التعرٌؾ"حوار الٌعر ض مربع 

 
 ."المحددنموذج التهشٌر ـ "نافذة تعرض صور ل

 
 "Custom"النوع اختٌارفقط عند  ٌكون هذا الخٌار نشطا  
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النوع  اختٌارفقط عند  الخٌار نشطا   ا. ٌكون هذ "مقٌاس رس  خطوط التهشٌر"

"predefined"  أو"custom" 

 

 ات الحالًحداثٌلنظام اإل Xالمحورإلى  نسبة "زاوٌة دوران خطوط التهشٌر"

 
 اختٌارفقط عند  فً نموذج المستخدم وٌكون نشطا   "المسافة بٌن خطوط التهشٌر"تحدٌد 

 "user defined"النوع

 
 نقطة ضمن حدوده .أي  مراد تهشٌره بالنقر على "القطاع"تحدٌد 

 
 .حدود منطقة التهشٌر ت مثِّلالتً  "عناصر الرس " تحدٌد

 التبوٌب الثانً : 
ن  لونٌن.أو  لون واحد فقط استخدامب "تدرسجات لونٌةـ "نماذج تهشٌر ب إنشاء ٌ مك 

 تطبٌق :
 الشكل االتً إرسم .0

 

 "Ribbonشرٌط ال"الضؽط على اٌقونته فً ب "Hatch"مراأل نفِّذ .2

 اذ الصؽٌرالمفتاح  ضؽطا"Pattern"وعند العنوان  "تهشٌر"حوار المن مربع  .3

 ."التهشٌر سابقة التعرٌؾ جنماذ"حوار الالنقاط الثالث لعرض مربع 
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هذا النموذج ثم  اختر.  "steel"ط المنزلق للبحث عن النموذج ٌالشر استخدم .4

ٌ  "موافق" انقر فً  "steel"ؽلق مربع الحوار وتظهر الكلمة. س

 ."pattern"الحقل

لمنطقة المطلوب اقطة فً ن ختٌارالٌقونةاأل أ ضؽط .5

 فٌختفً مربع الحوار مإقتا مع ظهور الرسالة  تهشٌرها

 

 نقطة داخل المنطقة المستطٌلة )خارج الدائرتٌن(أي  اختر .6
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" تهشٌر"حوار الفٌعود مربع  ختٌارعلى اال للموافقة" ادخالالمفتاح " أ ضؽط .7

 للظهور.

ل على ٌسار مربع الحوار للحصو أسفلالموجود  المفتاح أ ضؽط .8

مربع إلى  للفارة للعودة ٌمنالمفتاح األ ضؽطا. "ٌة لنموذج التهشٌرأولمشاهدة "

 ."تهشٌر"الحوار 

ن .9 تؽٌٌر زاوٌة أو  آخر نموذج اختٌارمن حٌث  "نموذج التهشٌر"تعدٌل  ٌ مك 

تؽٌٌر مقٌاس رسم خطوط التهشٌر أو  "Angle"دوران خطوط التهشٌر 

"Scale".حسب الحاجة 

 على تطبٌق نموذج التهشٌر المختار. لموافقةل "موافق" انقر .02

 

 تطبٌق :
ر .0  ى من التطبٌق السابقولتنفٌذ الخطوات الخمس األ كرِّ

بداللة عناصر  "منطقة التهشٌر" لتحدٌدٌقونةاأل أ ضؽط .2

 الرسم

 "ادخال"المفتاح  انقرثم بدون الدائرتٌن فقط  اعاله المستطٌل حدد .3

نموذج "ستالحظ ان  . "المعاٌنة" إلنجاز المفتاح  أ ضؽط .4

 ق بالصورة المطلوبة.طبَّ لم ٌ  "التهشٌر

 أضؽط المفتاح "هروب" للعودة الى مربع الحوار .5

 العناصر اختٌار عادةمن جدٌد إلالمفتاح  أ ضؽط .6
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ستالحظ  "المعاٌنة"وانجز ". ادخالالمفتاح " انقرثم المستطٌل والدائرتٌن . حدد .7

 مطلوب.كما هو ان النموذج اصبح 

 نموذج التهشٌر. "تطبٌق"على  للموافقة" موافق"مفتاح ال أ ضؽط .8

 تطبٌق 
 الشكل االتً رسما .0

 
 "نقطة داخلٌة" اختٌار أساسكما فً التطبٌق السابق وعلى  "تهشٌر" أمر نفِّذ .2

 نقطة داخل منطقة المستطٌل وخارج حروؾ الكتابة اختر .3

 نموذج التهشٌر اختر .4

ٌّر .5  ةجحسب الحا "مقٌاس الرس " ؼ

 الشكل االتًستحصل على  .6

 

وٌتعامل معها كما  "منطقة مستطٌلة"انه على  "النص"ستالحظ ان البرنامج ٌتعامل مع 
 ل مع الدوائر فً التطبٌق السابق.تعام  

 تمرٌن

 (ولتم انشاإه فً تمارٌن الفصل األان )الذي سبق  "Chapter1"الملؾ  إفتح

( بحٌث ٌبعد ملم 2,7سمكه ) "اطار للوحة الرسم" رسما "Pline"مراأل استخدامب .0

 ملم من جمٌع الجهات. 02قة مسافة رعن حافات الو
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حال "سجدول البٌانات" رسما ٌمناأل سفلفً الركن األ .2  أدناهة قٌاساته موضَّ

 لضبط مواقع النصوص المختلفة."Dtext"مرخٌارات األ استخدمو

 

 الٌه. بعادكافة األ إضافةمع تً الشكل اآل رسما .3

 
 "Plate 2"ملؾ الرسم باالسم حفظا   .4

  



 الكتل  والتوصٌفات  –الفصل السابع   

048 
 

 انفصم انسابع

 انكتم وانتىصيفات
 

 من العناصر المهمة نظرا لما تملكه من الممٌزات العدٌدة مثل:"Blocksالكتل "تعتبر 

مجة فً دم األوامرٌمثل تعامل مع مجموعة عدٌدة من  "الكتل"ل مع مالتعا .0

 Array, Rotate, Scale, Copyواحد وهً :  أمر
 .أخرىسم فً ملفات رالالتعامل مع جزء من  إمكانٌة .2
 الكتل المرسومة فً ملؾ الرسم بشكل سرٌع جدا. لتعدٌ إمكانٌة .3
ن "توصٌفات للكتلةـ "معلومات ك حفظ إمكانٌة .4 فً  الحقا  التعامل معها  ٌ مك 

 "Excell"برامج معالجة مثل 

 تعرٌؾ الكتلة:
 :اآلتٌةلٌتم التعامل معها وكما فً الخطوات  "الكتلة"ٌجب  تعرٌؾ 

ٌ  مثال  تً لشكل اآلنفرض ا .0  شباك.رسم ل ثِّ موالذي 

 
 ةٌقوناأل انقر "ةكتل"لوح ال<"إدراج"< التبوٌب "Ribbonشرٌط ال"من 

 
 "تعرٌؾ الكتلة"فٌظهر مربع الحوار 
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 "الكتلة اس "اطبعفً الحقل  .2

 ""hwindowولٌكن

فتالحظ  "pick point"الزر انقرفً المنطقة  .3

 الةمربع الحوار وظهور الرس اختفاء

 

نقطة منتصؾ الضلع  اخترلحشر الكتلة ,  "مرسجعٌةنقطة "هذه الرسالة تطلب تحدٌد 

حللمستطٌل ال ٌسراأل  ة فٌعود مربع الحوار السابق للظهور.موضَّ

 

فٌختفً "Select objects"الزر  انقرفً المنطقة  .4

 "العناصر"التً تطلب تحدٌد  "Select objects"مربع الحوار وتظهر الرسالة

 ً ستعرؾ الكتلةالت

د .5 " ادخالالمفتاح " ضؽطاعناصر الرسم )المستطٌل والخطٌن الوسطٌن( ثم  حدِّ

ن. التحدٌدعملٌة  نهاءإل عناصر " لتحدٌد "Window"الخٌار  استخدام ٌ مك 

 ."الرس 

 لؽلق مربع الحوار. "موافق" انقر .6

 حشر كتلة فً ملؾ الرس 
فً مواقع مختلفة الرسم  "حشرهاـ "منها ب االفادة ٌ مك نعرٌؾ الكتلة تمن  نتهاءاالبعد 

 :اآلتٌةكما فً الخطوات 

 فً الشبابٌك إضافةمن مخطط بناٌة ونرٌد  ا  والذي ٌمثل جزءتً افرض الشكل اآل

 مواقعها.
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 ٌقونةاأل انقر"ةكتل"لوح ال<"إدراج"< التبوٌب "Ribbonالشرٌط "من  .0

 

 "إدراجفٌظهر مربع الحوار "

 

 "الكتلة اس " ابحث عنفً الحقل  .7

 "hwindow"المطلوب حشرها فً مثالنا الحالً
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د .8  الحقل ً من وجود االشارة ف تؤكَّ

وهً تتحرك مع حركة المإشر ,  "الكتلة". ستالحظ ظهور "موافق" انقر .9

 ً نقطة تقاطع مإشر الرسم.لحشرها ه "المرسجعٌة نقطةال"

د .02 حنقطة نهاٌة الجدار ال حدِّ الكتلة قدتم ة فً الشكل )أ( فتالحظ ان موضَّ

 فً هذه النقطة وكما فً الشكل )ب(. "حشرها"

 

 أ ب

 التحك  بمواصفات الكتلة المحشورة.

ر .0  "Insert"مرتنفٌذ األ كرِّ

د .2  .من عدم تنشٌط الحقل تؤكَّ

 (.2) الرقم اطبعحقل لفً ا .3

باتجاه  "الرس  سمقٌا", ستالحظ ظهور كتلة الشباك وقد اصبح "موافق" انقر .4

 للكتلة. ًصلاأل "مقٌاس الرس "ؾ ع( ضXالمحور )

 

 ."حشر الكتلة"تنفٌذ عملٌة  لؽاءإل "هروب" المفتاح أ ضؽط .5

ر .6  "Insert" مرتنفٌذ األ كرِّ
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د .7  من تنشٌط الحقل تؤكَّ

نقطة ال"هر الرسالة التً تطلب تحدٌد ظوت فٌختفً مربع الحوار "موافق" انقر .8

 ."لحشر الكتلة المرسجعٌة

 دار المائل.جنقطة النهاٌة العلوٌة لل اختر .9

دفً النقطة الم "حشرت"ستالحظ ان كتلة الشباك  .02 ة مع ظهور رسالة تطلب حدِّ

 نقطة النهاٌة السفلى للجدار المائل. اختر. "زاوٌة الدوران"تحدٌد 

 
ر .00 العمل لحشر كتلة الشباك بصورة عمودٌة فً الفراغ المخصص لها على  كرِّ

 للؽرفة. ٌسرالجدار األ

 مالحظات 
ٌ رتصـ "( ول0من ) أكبررقم  اطبعالكتلة المحشورة  "تكبٌرـ "ل .0 رقم  اطبع "هاؽ

 (.0من ) أصؽر

ن .2  باتجاه المحاور المختلفة. "لمقٌاساـ "حشر الكتلة بقٌم مختلفة ل ٌ مك 

 حشر مسجموع كتل

ن فً ملؾ الرسم مرة  "نسخ عدٌدة من الكتلة"لحشر "Minsert"مراأل استخدام ٌ مك 
 :ٌؤتًواحدة وكما 

 
د  طة على الشاشةنق حدِّ

مقٌاس ـ "الالحقة والخاصة ب على الرسائل الثالث للموافقة" ادخال"المفتاح  أ ضؽط
 حسب الحاجة( ا  قٌم اطبع)او  "زاوٌة الدوران"و "الرس 
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 تحدٌد عدد الصفوؾ للكتلة المحشورة

 

 تحدٌد عدد االعمدة للكتلة المحشورة

 

 تحدٌد المسافة بٌن الصفوؾ 

 

 ة بٌن االعمدة تحدٌد المساف

ة صفوؾ وثالثة اعمدة أربعمن الشبابٌك موزعة على  "مصفوفة"ستالحظ ظهور 

دبالمسافات الم نة . حدِّ لم تظهر جمٌع  إذا"zoom"مرمن األ"all"تنفٌذ الخٌار  ٌ مك 

 الشبابٌك فً لوحة الرسم.

 مالحظة 

ار ذو الخٌ"Array"مرواأل "Insert" مرمركب من األ أمرهو "Minsert"مراأل

 "Rectangle"الفرعً 

 تفسجٌر الكتل
تعدٌل  إمكانٌة رلؽرض استرجاع عناصرها الرئٌسة وتوفٌ "تفسجٌر الكتلٌستعمل االمر "

 العناصر:هذه 

 مثال  "Move"التعدٌل ولٌكن  أوامرأحد  اختر .0

المحشورة , ستالحظ ان البرنامج "hwindow" خط من خطوط كتلةأي  حدد .2

وحدة " كالكتلةه ٌتعامل مع "ة . وهذا ٌعنً انخطوط الكتل "سجمٌع عناصر"ٌختار 

 واحدة.

 موقع جدٌد.إلى  ك الكتلةحرِّ  .3

مراأل أٌقونةانقر "ٌةساسعناصرها األ"إلى  "تفكٌك الكتلةـ "ل .4

د   ثم  خط من خطوط كتلة الشباك.أي حدِّ

ر .5  .أخرىمرة "Move"مرتنفٌذ األ كرِّ

ختار هذا الخط فقط للشباك ستالحظ ان البرنامج ٌ سفلالخط االفقً األ حدد .6

 ."العناصر اختٌار"ظهور رسالة  استمراروٌترك باقً الخطوط مع  
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دك الخط حرِّ  .7  موقع جدٌد.إلى  المحدَّ

 تعدٌل الكتل:

فً ملؾ الرسم هذا لٌكون "hwindow"الكتلة  "شكل"تعدٌل  الحقا  لنفترض اننا اردنا 

 تً:الناتج كما فً الشكل اآل

 

 الشكل الجدٌد المطلوب رسما .0

 "block"مراأل نفِّذ .2

 "name"المطلوب تعدٌلها فً الحقل "الكتلة اس " اطبع .3

د .4  "Base point"الجدٌدة "لحشرالمرسجعٌة لنقطة ال" حدِّ

د .5  "select objects"الكتلة الجدٌدة" عناصر خطوط" حدِّ

 "موافق" انقر .6

 تحمل هذا االسم وتستفسر هل ترٌد "لةتك"وجود إلى  ستالحظ ظهور رسالة تحذٌر تشٌر
ٌّرفتالحظ ت "موافق" انقران تعٌد تعرٌفها .  شكل الكتلة إلى  الكتل السابقة الحشر ؽ

 الجدٌدة.

 ملفات خارسجٌة:إلى  تعرٌؾ الكتل

 كاؾ   رٌؼٌكون  "block"مراأل استخدامفً ملؾ رسم واحد ب "تعرٌؾ الكتلة"ان 
فانه لن  ا  جدٌد ا  فتحنا ملفأو  آخر ملؾإلى  انتقلنا إذا ألننا ه فً ملفات اخرىستخدامال

لٌتم  أخرىبصٌؽة  "تعرٌؾ الكتلة"لذلك ٌجب  ",الكتلة"االفادة من تلك  باإلمكانٌكون 

 ."WBlock"مراأل استخدامهً  "الصٌؽة"ع ملفات الرسم. هذه ٌاالفادة منها مع جم

WBlock 

 :اآلتٌةوكما فً الخطوات  "ملؾ خارسجًإلى  الكتلة حفظـ "ل مرهذا األ ٌ ستخدم

 "Write Block"فٌظهر مربع الحوار"WBlock"مراأل اطبع
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د .0  "objects"العنوان اختٌارمن  تؤكَّ

 الزر انقر "المرسجعٌة للحشرنقطة ال"لتحدٌد  .2

 الزرانقرالكتلة  ت مثِّلالتً  "العناصر"لتحدٌد  .3
ٌ   "الملؾس  ا" اطبع .4 ل الكتلة فً الحقلمثِّ الذي س

 

د .5  "موقع حفظ الملؾ" حدِّ
 مربع الحوار لؽلق "موافق" انقر .6

 Wblock مرحشر كتلة مخزونة باأل
 "InsertBlock"مراأل أٌقونة ضؽطا .0

فً مربع  الموجود بجوار الحقلالزر انقر .2

 المطلوب. "ملؾ الكتلة"للبحث عن الحوار 
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د .3  الملؾ المطلوب حشره حدِّ
من ناحٌة تحدٌد "Insert"مراالعتٌادٌة كما فً األ "حشر الكتلة"خطوات  نفِّذ .4

 ."زاوٌة الدوران"و "مقٌاس الرس "و "ر الكتلةنقطة حش"

 تطبٌق

 نقطة الحشر". )"Wblock كتلة خارسجٌة" أساسعلى  واحفظهتً الشكل اآل رسما

فً  "الكتلة"( وتدرب على حشر هذه ٌسرهً النهاٌة الٌسرى للمستقٌم األ "المرسجعٌة
 ملفات مختلفة

 

 Attributesالتوصٌفات
نرٌد رسم قاعة تحتوي على  مثال  المطلوب حشرها.  بٌانات خاصة بالكتلة إضافةوهً 

المواصفات من ناحٌة النوع , بلد  ةمجموعة من اجهزة الحاسوب . هذه االجهزة مختلف
. وكما  "توصٌؾ للكتلة"الصنع, السعر ... الخ. سٌتم التعامل مع كل مواصفة على انها 

 لؽرض االفادة منها. "تعرٌؾ التوصٌفات"فً حالة الكتل ٌجب 

 تطبٌق
وهو ٌمثل رمز حاسوب نرٌد وضع مجموعة منه فً قاعة معٌنة تً نفرض الشكل اآل

 .أعاله "المواصفات السابقة" تحدٌدونرٌد لكل حاسوب 

 

 نرسم الشكل .0

 "تعرٌؾ التوصٌفاتبالنقر على زر " ولؾ التوصٌؾ األعرِّ ن   .2
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 فٌظهر مربع الحوار

 

للداللة  "Type"نطبع  فً الحقل .3

 "وصٌؾنوع الت"على 

تطلب من المستخدم طباعة  "رسالة"نطبع  فً الحقل .4

 مثال  ولتكن  "نوع الحاسوب"

Please , What is the type of this computer? 

االس  "ٌمثل  نطبع اسما   فً الحقل .5

 (PTL)مثال  لنوع الحاسوب ولٌكن  "ًفتراضالا

د .6  ختٌارمن تنشٌط اال تؤكَّ

نوع "من ناحٌة  "صفةمواصفات نص الموا"اضبط فً المنطقة  .7

 ." إرتفاع"و "الحرؾ

ر .8  ."تعرٌؾ التوصٌؾ الثانًـ "السابقة ل( 5-2)الخطوات  كرِّ

 ضع العالمة فً الحقل 

  ٌؤتًما  اطبعفً المنطقة 

Tag = Countary 
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Prompt = What is the country source of it? 

Default = japan 

 "موافق" انقر .9

ر .02  )السعر( "توصٌؾ الثالثتعرٌؾ الـ "نفس الخطوات ل كرِّ

 لتعرٌؾ الكتلة"Wblockأو  Block"مراأل نفِّذ .00

 الواحد "عناوٌن التوصٌفات"ثم  "الكتلة" اخترالكتلة )عناصرها(,  اختٌارعند 
حسب الترتٌب الذي ترٌد ان نتعامل به مع هذه التوصٌفات عند حشر  خربعد اآل

 الكتلة.

حشر " أساسسٌبدأ على  مراأل لحشر الكتلة, ستالحظ ان "Insert"مراأل نفِّذ .02

 ٌةافتراضمع وضع قٌمة  "نوع الحاسوب"ثم تظهر رسالة تطلب تحدٌد  "الكتلة

 :ٌؤتًوكما 

Please what is the type of this computer <PTL>: 

ن  آخر"نوع"طباعة أو  "ًفتراضالنوع اال"على  الموافقةهنا  ٌ مك 

 :بعد ذلك تظهر الرسالة الثانٌة
What is the country source of it<Japan>: 

ن  ."السعرـ ", وهكذا بالنسبة للرسالة الثالثة الخاصة ب"بلد الصنع اس "طباعة هنا  ٌ مك 

قد تم حشرها مع التوصٌفات  "الكتلة"ستالحظ ان "Insert"مرمن تنفٌذ األ نتهاءاالبعد 

 .كافة الخاصة بها

 مالحظات 
ثم "Attdisp"مراأل اطبعة من الكتل المحشور "نصوص التوصٌفات"خفاءإل .0

 ."off"اطبع

الكتلة المطلوب تعدٌل  اخترثم  "Attdisp"مراأل اطبع "توصٌؾ معٌن"لتعدٌل  .2

ن"Edit Attributes"توصٌفاتها فٌظهر مربع الحوار  جراء إمن خالله  ٌ مك 

 التعدٌالت المطلوبة.

 تقسٌ  عنصر بمسافات متساوٌة

بمسافات متساوٌة  "الكتل موزعة"أو  "نقاطال"عدد من  نشاءإل"divide"مراأل ٌ ستخدم

  ٌ ل.  األجزاءعدد من إلى  م عنصر الرسمقسَّ على عنصر رسم حٌث  هذا  استخدام ٌ فضَّ

. اما خطوات تنفٌذه "Pline"مرمرسوم باأل "طول مسار"على  "حشر كتلـ "ل مراأل

 :ٌؤتًفتكون كما 
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 المطلوب التوزٌع علٌه. "العنصر" اختر

 

 (لحشر كتلةbاطبع)أو عٌنة لحشر عدد معٌن من النقاط( م قٌمة)ادخل 

 

 هً : أعاله مرالخٌارات الفرعٌة لأل

 ":عدد االقسا "

تً ل اآلكش. المختار  "طول عنصر"بمسافات متساوٌة على  "نقاط"ٌوزع عناصر 

ٌّرخمسة اجزاء. اضبط قٌمة متإلى  مقسَّ م   "متعدد خطوط"ٌوضح   "PDMODE"النظام ؽ

 اط.لمشاهدة النق

 

 ": كتلة"

. عند  المحدد "طول العنصر" بمسافات متساوٌة على "نسخ الكتلة"ٌوزع هذا الخٌار 
 :اآلتٌةتظهر الرسالة  هاختٌار

 

 المطلوب توزٌعها "الكتلةس  ا" اطبع

 :اآلتٌةبعد ذلك تظهر الرسالة 
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ٌكون  "المحور للكتلة المحشورة"على هذه الرسالة تعنً ان  "الموافقةـ "باالجابة 
فٌجعل حشر الكتل  "النفًـ "م عند نقاط التقسٌم. اما الجواب بقسَّ للعنصر الم   "مماسا"

 تً:وكما فً الشكل اآل "اتسجاهها الشاقولً"على  ا  اعتماد

 

 توزٌع عناصر على طول مسار.

كتلة مختارة على  "نسخ"حشر أو  "مسجموعة نقاط"لتوزٌع "Measure"مراأل مٌ ستخد  
 مر. خطوات تنفٌذ األسبقا  م  ة دحدَّ بحٌث تكون مسافة التوزٌع م   "حددمطول عنصر رس  "

 :ٌؤتًكما 

 

القٌاس علٌه. بعد  أمرالمطلوب تنفٌذ  "العنصر تحدٌد"تظهر رسالة تطلب  مربعد تنفٌذ األ
الكتلة المطلوب "أو  "تحدٌد مسافة التوزٌع"تظهر رسالة تطلب  "تحدٌد العنصر"

 ."حشرها

  أعاله مرالخٌار الفرعً لأل

 :طول القس 
ابتداء  "الكتل" او "النقاط"ع وز  . ت  "المسافة بٌن نقاط التقسٌ " ت مثِّلقٌمة رقمٌة  اطبع

مع  مرالعنصر المطلوب تقسٌمه. عند تنفٌذ األ اختٌارمن نقطة النهاٌة القرٌبة من نقطة 
 .قمة ترسم( أولمن نقاط القمة االبتدائٌة ) "التقسٌ "عنصر رسم مؽلق ٌبدا 

 ( وحدات.5) "مسافة التوزٌع تحدٌد"و"Measure"مرٌوضح تنفٌذ األتً المخطط اآل

 

 :كتلة

 ٌشبه الحالة السابقة. 
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 انثامنانفصم 

 انمشبكات إنشاء/  بعا اننمذجة ثالثية األ

 
 المشبكات إنشاءإلى  مدخل

مذجة قابلٌة النتحسٌن إلى  ادتثانوٌة  بؤقسام "مشبكاتـ "ال إكساءالنزعة الجدٌدة ب
 .أكبرعطاها دقة أو

 
ن" مشبك" شًءفان ال 2202 أوتوكادابتداء من  أو  "فصم "أو  "خط "أو  "صقل " ٌ مك 

 ,Polyface"المشبكات التقلٌدٌة"رسم  إمكانٌة. على الرؼم من "تقسٌم  إعادة"
Polygon ن هاال ان " كبمش" شًءالإلى  بتحوٌلها أفضلان تحصل على نتائج  كٌ مك 

 الحدٌث.

 أوتوكادع الفلم التوضٌحً ضمن مساعدة راج
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ن  اآلتٌةالطرق  إحدىب "مشبك" إنشاءك ٌ مك 

 مشبكات ابتدائٌة سجاهزة إنشاء .1

 )صندوق, مخروط , اسطوانة, هرم, كرة , اسفٌن, عجلة( 

 أخرىمشبكات من اشٌاء  إنشاء .2

 ,rulesurfe, TabSurfوهً  "التدوٌر والسحب" أوامرعلى  عتماد)باال

RevSurf, EdgeSurf) 

 مشبكاتإلى  أخرىتحوٌل اشٌاء  .3

 "مشبكات"إلى  السطوحأو  تحوٌل الجوامد

 مشبكات مخصصة )النوعٌة السالفة( إنشاء .4

 "PFace"مر, األPolygonنوع  "مشبكات" نشاءإل "3DMesh"مراأل استخدام

دبرإوس متعددة ت "مشبك" نشاءإل  اتها.إحداثٌانت  حدِّ

 المشبكات  إكساء
بمجموعة من االشكال المستوٌة , هذه االشكال الثانوٌة تكون  "لمشبكاتاـ "ل كساءاإل

وتإشر حافات السطوح القابلة للتعدٌل من  دحدَّ الم رٌؼ "لمشبكاـ "مرئٌة ل

ٌجب ضبط  3DHidden, Conceptualالمشبك.)لرإٌة هذه االقسام فً نمطً المعاٌنة 

 (.(0)إلى  VSEDGESرؽٌّ المت
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)تزٌد عدد  كساءزٌد تقسٌمه الثانوي , فانك تزٌد من كثافة اإلتأو  "المشبك"عندما تصقل 
 .االقسام الثانوٌة(

 الصقل
ن ( 2) "مستوى النعومة" قٌمة . "مستوى النعومة"المشبك بان تزٌد من  "صقل"ك ٌ مك 

 مستوى. أعلى(  هو 4) "المستوىبٌنما "قل مستوى للمشبك أٌمثل 

 

 Refinementزٌادة التقسٌ  الثانوي
للمشبك )او حتى للتقسٌم الثانوي  "مضاعفة عدد التقسٌمات الثانوٌةـ "ب مرهذا األٌقوم 

هذا ألن  (.2)إلى  "مستوى النعومة"ٌضبط قٌمة  مرة اضعاؾ . هذا األؤربعنفسه ( ب
لبشدة فانه قد  "كثافة التشبٌك"ٌزٌد  مراأل المناطق لى عمر ان تحصر تنفٌذ هذا األ ٌ فضَّ

 دة فقط.التً تحتاج فٌها الزٌا

 

 

 

 سابقة التعرٌؾ بعادمشبكات ثالثٌة األ إنشاء .1

 :"Ribbonالشرٌط "من خالل   "بعادمشبكات ثالثٌة األ إنشاء" إمكانٌةالبرنامج  ٌ وفِّر
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 صندوق
. حٌث تظهر رسائل تطلب تحدٌد "صندوق"على شكل  "بعادمشبك ثالثً  األ" إنشاء

 :ٌؤتًصفات الصندوق وكما 
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 الصندوق "ركن نقطة"تحدٌد 

 
 للصندوق "نقطة الركن المقابل"تحدٌد 

 
 الصندوق "إرتفاع"تحدٌد 
 

 مخروط 
 "مشبك مخروط" إنشاء

 
 

 
 لقاعدة المخروط "نقطة المركز"تحدٌد 

 
 "نصؾ قطر القاعدة"تحدٌد 

 

 "نصؾ قطر القمة"تحدٌد 

 

 "المخروط إرتفاع"
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 اسطوانة 

 
 

 

 "نقطة المركز لقاعدة االسطوانة"تحدٌد 

 

 "نصؾ قطر القاعدة"تحدٌد 

 

 "االسطوانة إرتفاع"

 

 الهر  

 "هر " على شكل "مشبك"رسم ـل مرهذا األ ٌ ستخدم

 

نا هنا استخدم .هاأركانبتعرٌؾ أو  ما بتعرٌؾ اضالعهاإ "لقاعدةا"تحدٌد  أوال   ٌتم

 ركاناأل
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 الضلع ركن ت مثِّلالتً  "نقطة البداٌة"ٌطلب 

 

 الركن الثانً للضلع ت مثِّلالتً  "نقطة النهاٌة"ٌطلب 

 عندها اكمل رسم القاعدة 

 

 "الهر  إرتفاع"ٌطلب تحدٌد 

 :ٌؤتًى كما ولعند الرسالة األ (s)نطبع  "تعرٌؾ اضالعهاـ "نا الخٌار باستخدم إذااما 

 

 "عدد االضالع للقاعدة"ٌطلب تحدٌد 

 

 التً ٌحٌطها "مركز الدائرة"ٌطلب تحدٌد 

 

 عند القاعدة "نصؾ قطر الدائرة"ٌطلب 

 

 "الهر  إرتفاع"ٌطلب 

ن ة خٌرمن الرسالة األ "Top radius"الخٌار  اختٌارناقصا بأو  تاما "الهر "جعل  ٌ مك 

 وتحدٌد قطر الدائرة التً ٌحٌطها المضلع فً القمة .

 

 الكرة 
تحدٌد تحدٌد حجم الكرة ب البرنامجحٌث ٌطلب   "مشبك كرة" نشاءإل مرهذا األ ٌ ستخدم

 نصؾ قطرهاأو  مركز الكرة ثم قطرها
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 "مشبك شًء"أي  فتتعامل معها كما تتعامل مع "درسجة االقسا "ٌر ٌتؽ أردت إذااما 

 

 (الصفر)( بدال عن 0)إلى  "مستوى النعومة"لرفع  على  أوال   انقر

 (.2) "مستوى النعومة"ل فً ٌعم التالً ال مرعلى اقل تقدٌر, السبب فً ذلك ان األ

 "زٌادة عدد االقسا ـ "حٌث سٌقوم البرنامج ب على الزر  انقربعدها 

 للمشبك.

 

 االسفٌن
 "اسفٌنا  "ٌنشئ 

 

 

 للقاعدة ولتحدٌد الركن األ
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 تحدٌد الركن الثانً للقاعدة

 

 االسفٌن رتفاعاتحدٌد 

 

 العسجلة 

 
 

 ()عجلة "انبوب ملتؾ بشكل دائري"ٌنشئ شكل 

 

 "نقطة المركز للعسجلة"تحدٌد  ٌطلب البرنامج

 

ٌ   "قطر العسجلة"أو  "نصؾ قطر"ٌطلب تحدٌد  إلى  قاس من مركز العجلة, هذا القطر 

 الحافة الخارجٌة لها.

 

 .األنبوبتطلب تحدٌد نصؾ قطر  أخرىتظهر رسالة 
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 أخرىمشبكات من اشٌاء  إنشاء .2

 ,rulesurfe, TabSurf, RevSurfهً و "التدوٌر والسحب" أوامرعلى  عتماد)باال
EdgeSurf) 

 
 

 RulSurfمراأل

 
ن نبٌن عنصري رسم ,  "سطح" إنشاء مرمن خالل هذا األ ٌ مك  عناصر  استخدام ٌ مك 

المطلوب انتاجه )خطوط , نقاط , اقواس , دوائر , ...  "السطح"مختلفة لتعرٌؾ حافتً 

مثل الخطوط  كالهما (Open) "ا  مفتوح"الخ(, ٌجب ان ٌكون عنصري الرسم 

 مثل الدوائر واالشكال البٌضوٌة. كالهما (Closed)"ا  مؽلق"أو  واالقواس

 تطبٌق :
حالقوسٌن ال إرسم .0  ٌن فً الشكل )أ(موضَّ

فتظهر   "Ribbonالشرٌط "فً RulSurf مرالخاصة باأل ٌقونةاأل انقر .2

 :اآلتٌةالرسالة 

 
 سالة ثانٌة( فتظهر ر0)النقطة  ولعنصر التعرٌؾ األ اختر .3

 
 ( فتحصل على الشكل ب2عنصر التعرٌؾ الثانً )النقطة  اختر .4
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 ٌة(اختٌارٌة فً حالة الضرورة . )خطوة ولاحذؾ االقواس األ .5

 

 
 مالحظة :

ٌّرٌسٌطر المت  على عدد السطوح الناتجة بٌن العنصرٌن المختارٌن."SurfTab1"ؽ

حج ستكون كما النتائألن  للعناصر "التحدٌدنقاط "إلى  نتباهاالٌجب  فً الشكل  موضَّ

 تً:اآل

 



 النمذجة ثالثٌة االبعاد / انشاء المشبكات  –الفصل الثامن   

072 
 

 تطبٌق
 نفس القوسٌن السابقٌن رسما .0

 :ٌؤتًما  اطبع"ruleSurf"مرقبل تنفٌذ األ .2

 

 على القوسٌن. "ruleSurf"مراأل نفِّذ .3

 دحدَّ ( سطح وهو العدد الم05) نستالحظ ان عدد السطوح الناتجة بٌن القوسٌ

ٌّربالمت  ."SurfTab1"ؽ

 تطبٌق :
حلخط الالقوس وا رسما .0  ن فً الشكل )أ(ٌموضَّ

 "Surftab1 = 20"اضبط قٌمة  .2

 "ruleSurf"مراأل نفِّذ .3

د .4 د   ثم ولالقوس على انه عنصر التعرٌؾ األ حدِّ الخط على انه عنصر حدِّ

 التعرٌؾ الثانً.

 

 على شكل قوس وٌنتهً على شكل خط مستقٌم. أن سطح ٌبدستالحظ تكوّ 
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 TabSurfمراأل
على متجه معٌن وذلك من خالل عنصرٌن, العنصر  ا  اعتماد "ا  مشبك" مرٌنشئ هذا األ

نوالذي  "PathCurve منحنً المسار"ٌسمى  ولاأل أو  عنصر رسمأي  ان ٌكون ٌ مك 

( اما العنصر ا  واحد ا  )عنصر "Polyline"شكل معٌن بشرط ان ٌكون هذا الشكل ٌمثل 

 ."Direction vectorمتسج  االتسجاه "الثانً فهو 

 تطبٌق 

 رسما. و"Polyline"عنصر رسم واحد  أساسعلى تً اآل "شكل المقطع" مرسا .0

 ."متسج  االتسجاه"الخط المستقٌم الذي ٌمثل 

 

 " TabSurf"مراأل نفِّذ .2

د .3  على الرسالة ا  جوابالشكل  حدِّ

 

د  .4  على الرسالة  ا  المستقٌم جوابحدِّ

 

 

 الناتج "المشبك" لؽاءإل "Undo" مراأل نفِّذ .5
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ر .6  "TabSurf"مرتنفٌذ األ كرِّ

د .7 الشكل ثم الخط عند نقطة نهاٌته الثانٌة ستالحظ ان السطح الناتج ٌكون  حدِّ

 ى.ولعكس الحالة األ

 مالحظات

ٌّرسٌطر المتٌ   .0  .مرالناتجة من تنفٌذ األ "عدد السطوح"على  "surfTab1"ؽ

ا  خط"فً حالة كونه لٌس   .ا  مستقٌم ا  خط "متسج  االتسجاه"ٌجب ان ٌكون  .2

قٌمة "ن البرنامج ٌتعامل مع نقطتً البداٌة والنهاٌة له فقط لتحدٌد فا "مستقٌما  

 ".االتسجاه

 

 RevSurfمراأل

 .معٌنٌن "محور دوران"حول  "مسار"من خالل تدوٌر  "مشبكا  " مرنشئ هذا األٌ  

 تطبٌق 
 تً:الشكل اآل رسما .0

 RevSurfمراأل نفِّذ .2

د .3  على الرسالة ا  جواب ًصلالشكل األ حدِّ

 
د .4  على الرسالة ا  المستقٌم جواب الخط حدِّ

 

د .5  مثال  ( 2ولتكن ) "البداٌة ةزاوٌ"قٌمة  حدِّ
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د .6  .مثال  ( 362للتدوٌر ولتكن ) "ةقٌمة الزاوٌة المركزٌ" حدِّ

 

 
 مالحظات :

 ٌّرٌسٌطر المت  على عدد الخطوط الطولٌة للشكل الناتج "surftab1"ؽ

 ٌّرٌسٌطر المت  لشكل الناتجعلى عدد الخطوط العرضٌة ل"surftab2"ؽ
  نحصل على مقطع فً سطح الدوران  362اقل من  "زاوٌة مركزٌة"عند قٌم

 الناتج
   ٌ محور الدوران على اتجاه سطح الدوران الناتج. اختٌارإثر موقع نقطة 

 

 EdgeSurfمراأل

 

حافات متجاورة. ٌجب ان تكون الحافات  أربعبداللة  ا  عرفم   "مشبكا" مرهذا األنشئ ٌ  

 تها.الة فً نهاٌمتص ربعاأل
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 : تطبٌق

 تً:الشكل اآل إرسم .0

 

 EdgeSurfمراأل نفِّذ .2
3.  

 
د  (0)نقطة ال حدِّ

4.  

 
د النقطة )  (2حدِّ

5.  

 
د النقطة )  (3حدِّ

6.  

 
د النقطة )  (4حدِّ

 
ٌّرٌسٌطر المت على عدد خطوط الطول والعرض "SurfTab2", "SurfTab1"انؽ

 للشبكة الناتجة.

"SurfTab1"محددةة حاف ولتخصص قٌمته أل 

"SurfTab2" محددةحافة  لثانًتخصص قٌمته 
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 بعاداشٌاء ثنائٌة األإلى  سمك إضافة
 .األشٌاءعلى  بعادالمظهر ثالثً األ إلضفاء "سماكة"خاصٌة  استخدم

عطاء العنصر قٌمة خاصٌة إ إمكانٌةلعرفت  ,وتوكادأعملت فً الفراغ فً  إذا

سماكة  اذ ا  , ان خط مثال  .  "اؼًعنصر فر"لجعله  (0)من  أكبر"Thickness""سماكة"

 سٌبدو كالسطح العمودي. (0)من  أكبر

)المترٌة ( من ملفات المشارٌع المثبتة  unit.dwg-20الملؾ (فً تمرٌن مخطط الشقة 

ن, )فً القرص المضؽوط المرفق ك عمل المثل لمجمعات الخطوط المستخدمة لرسم ٌ مك 

.  "Properties"بالٌمٌن وانتق  انقرثم مجمعات الخطوط والجدران ,  انقرالجدران . 

ٌّر,  "خصائص" دواتاألفً لوح   سم. (224)أو  انج (8)إلى  "Thickness"قٌمة  ؼ

الثالثة . لكن انتبه فهذه الجدران  بعاد. ستظهر الجدران باأل"خصائص"لوح الاؼلق 
ى تفصٌل فً الجدار , سترإلى  بت الرإٌةقرَّ  إذا. "مصمتة مسجسمات فراؼٌة"لٌست 

 ."مسجوفة"نها تظهر بؤ

 مسجس "إلى  سماكة ذا "مسجمع خطوط مؽلق"ل حوِّ ت   أداة أوتوكادلحسن الحظ ٌقدم 

ع.  "مصمت فً شرٌط عنوان  سفلبنقر السهم المشٌر لأل "3D Make"لوح التحكم  وسِّ

"3dMake" داةاأل انقر, ثم"Convert to Solid" ( فً مصمت مجسمإلى  )تحوٌل

ن . "3DMake"أدواتشرٌط   ."convtosolid"كتابة  أٌضاك ٌ مك 

. بعد  نتقاءاالعندما تنتهً من  "دخال"إمفتاح ال ضؽطاانتق مجمعات الخطوط الجدران و
أي  . هذه العملٌة تعمل على "مصمتة مسجسمات فراؼٌة"القٌام بذلك , ستصبح الجدران 

 إذا. صمتةالم المجسمات الفراؼٌة نشاءطرٌقة بدٌلة إل وفر, وت   "مسجمع خطوط مؽلق"

ن, ف"Thickness"الخاصٌة  استخدامموجود تم عمله ب "نموذج فراؼً"كان لدٌك  ك ٌ مك 

ن داةلتحدٌث نموذجك الفراؼً. وهذه األ "convert to solid" داةاأل استخدام ها ٌ مك 

من  أكبر"Thicknessسماكة "و "Widthرض ع  " يذ "مسجمع خطوط مفتوح"تحوٌل 

(0) . 

العناصر "سطح( تقوم بتحوٌل إلى  )تحوٌل "Convert to surface"أخرى أداةهناك 
ن. "عناصر سطوح فراؼٌة"إلى  "ذات السماكة السطوح الفراؼٌة لـ  استخدامك ٌ مك 

 .مجسم فراؼً كاملإلى  ( مجسم فراؼًتسمٌك)أو  (قطع  )

ن  "خصائص"من خالل مربع الحوار  أوتوكادما من اشٌاء  شًءل اكةتؽٌٌر السم ٌ مك 



 النمذجة ثالثٌة االبعاد / انشاء المشبكات  –الفصل الثامن   

078 
 

 

نالذي   طرٌقٌن حداالوصول الٌه من  ٌ مك 
من القائمة  "خصائص" اختٌارالمراد خصائصه ثم  شًءاو بالنقر بالٌمٌن على ال

 الجانبٌة.
 :ٌؤتًكما  "السمك" إضافةخطوات 

 مستطٌالأو  مربعا رسما 

 ٌّر  قٌمة موجبة .أي  له لتصبح "السمك"قٌمة  ؼ

 ٌّر  المشاهد االٌزومترٌةأحد  إلى "المشهد" ؼ

  ِّمراأل ذنف"hide" على الرسم 

 سفلواأل علىمن األ ا  مفتوح ا  ستالحظ ان الشكل الناتج ٌشبه صندوق. 
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 تطبٌق :
 اآلتٌةللجانب العلوي من الصندوق وحسب الخطوات  "سطحا"فً هذا التطبٌق سنضٌؾ 

 3"مراأل نفِّذdFace"  ًمن القائمة أو  "مرسطر األ"بطباعته ف 
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 د  للجزء العلوي من الصندوق ركاننقاط األ إحدى حدِّ

 

  د  نقطة الركن الثانً المجاورة للنقطة السابقةحدِّ

 

  د ما مع عقرب إ  نقطة الركن الثالث بحٌث ٌكون اتجاه الحركة بنسق واحد حدِّ
 عكس عقرب الساعةأو  الساعة

 

  د  نقطة الركن الرابعحدِّ
 مراأل نهاء" إلادخالالمفتاح " أ ضؽط 
 مراأل نفِّذ "Hideعلوي للصندوق "سطح"ضٌؾ أ  حظ انه قد " ستال 

 

 مراأل نفِّذ"regen" تولٌد الرسم عادةإل 

 ر  الخطوات السابقة لعمل السطح السفلً للصندوق كرِّ

 مالحظة :
عكس أو  المختلفة باتجاه عقرب الساعة "تعرٌؾ السطوحـ "النقاط ل تحدٌدترتٌب  ٌكون

 اتجاه عقرب الساعة.
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 مالحظة :
 ولللسطح األ (4)و  (3)فان البرنامج ٌعتبر النقطتٌن  "تسجاورٌنسطحٌن م"عند وجود 

لتوالً ومن ثم سٌطلب تحدٌد النقطة الثالثة الً على اللسطح الت (2)و  (0)هما النقطتان 

 ثم الرابعة للسطح الثانً.

" عند الرسالة التً تطلب تحدٌد ادخالالمفتاح " أ ضؽط "سطح مثلث"للحصول على 

 ات النقطة الثالثة.إحداثٌاتها نفس إحداثٌون النقطة الرابعة لتك

 Edgeالسٌطرة على ظهور حافة السطح 
 "ظاهرة"فان حافات هذه السطوح ستكون  "السطوح المتسجاورة"عند رسم مجموعة من 

 ٌ وفِّرفً هذه الحالة  "مخفٌة"ان تكون هذه الحافات إلى فً بعض االحٌان نحتاج ولكن 

حهذه الحافات وكما  "إخفاء" أو "إظهار"لى السٌطرة ع إمكانٌة"edge"مراأل فً  موضَّ

 تً:التطبٌق اآل

 تطبٌق :

 أعالهكما فً الشكل )د(  الصؽٌرالمربعٌن الكبٌر و إرسم. 

 ٌّر  (32لهما لتصبح ) "thickness"قٌمة  ؼ

 المشاهد االٌزومترٌةأحد  إلى انتقل 

 مراأل نفِّذ"hide" تداخلٌن.ستالحظ ان الشكل الناتج عبارة عن صندوقٌن م 
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 مراأل نفِّذ"regen" تولٌد الرسم. عادةإل 

 3"مراأل نفِّذdFace" حلرسم السطوح وبالترتٌب ال فً نفس الشكل )د(  موضَّ

 السابق.
 مراأل نفِّذ"hide" بٌن السطوح فاصلةالت اوالحظ وجود السطوح والحاف 

 مراأل نفِّذ"regen" تولٌد الرسم عادةإل 

 مراأل نفِّذ"edge"  ٌؤتًوكما: 
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 "مرسطر األ"فً  "edge"مراأل اطبعاو 

 د خط منقط مع تكرار إلى  الحافات الداخلٌة , ستالحظ انها تتحول إحدى حدِّ
 ظهور الرسالة السابقة

 ر  الباقٌة الحافات الثالث ختٌارالعمل ال كرِّ
 ادخالالمفتاح "بالضؽط على  مراأل إنهاءقم ب" 

 مراأل نفِّذ"hide" اختفتٌة قد فات الداخلاستالحظ ان الح 

 

 تطبٌق 

 ,elev=0 thickness =60 بمواصفات 22مربعا طول ضلعه  إرسم

 ,elev=20 thickness =20 بمواصفات 62مربعا طول ضلعه  إرسم

 السطوح للجزأٌن العلوي والسفلً منه. ضافةإل "3DFace"مراأل نفِّذ
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 أٌقونة أ ضؽط 

  مراأل نفِّذقم بتدوٌر الشكل ثم"hide" 

 

ن التً  "بحاراإل أدوات"بدٌلة من  أخرى أداةأي  أو "Orbitمدار" مراأل خداماستك ٌ مك 

 مر ذكرها فً الفصول السابقة.

 رض السجس  من سجمٌع السجوانبع  

لمشاهدتها من جوانب  جساملأل "الدوران المستمر" إمكانٌةمراأل ٌ وفِّر
 :ٌؤتًمتعددة وكما 
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  استمر من التطبٌق السابق 

 اختر 

 مالئم للجسماضبط المنظر ال 

  للفارة ٌمنالمفتاح األ انقرأٌقونةمع وجود 

  اخترمن القائمة المنزلقة 

 
  اخترمن القائمة الفرعٌة"Continuous Orbit" 

  حسب اتجاه الحركة المطلوبة الفؤرةحرك 

  هروبالمفتاح " ضؽطا "الدوران المستمر"الٌقاؾ." 

ن  من  مراأللى إ الوصول أٌضا ٌ مك 
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 حسب النمط الكالسٌكً  "3D orbit"مرلأل أعاله ستخدامان اال

( ومنها  "شرٌط الحالة"على  )بالنقر على زر  "عسجالت القٌادة" استعمالجّرب 

 "Orbitالوتد "

 

 UCSات المستخد  إحداثٌنظا  

 "ات المستخد إحداثٌنظا  "سٌطر على ت  

ن  طرق هً:من عدة  مرهذا األإلى  الوصول ٌ مك 

 

" على ribbonالشرٌط "" على رضع  " ضمن التبوٌب "اتحداثٌنظا  اإلسٌطر اللوح "ٌ  

 "ات المستخد إحداثٌنظا  "ات المختلفة والتً احداها حداثٌتعرٌؾ انظمة اإل
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 "UCS"مرعند تنفٌذ األ

الذي  الجدٌد "ات المستخد إحداثٌنظا  ـ "ل "صلنقطة األ" ت مثِّلٌطلب تحدٌد النقطة التً 

 .ترٌد تعرٌفه

 لهذا النظام الجدٌد,  xتقع على المحور  "نقطة"بعدها ٌطلب  

 .xyتقع ضمن المستوي  "نقطةأي " وبعدها ٌطلب

 

ن , اتحداثٌاإل ادخاللتسهٌل عملٌة  "اتحداثٌتدوٌر نظا  اإل"أو  "موقع"ك تؽٌٌر ٌ مك 

 .خرىاأل الرس  أدوات, و  نمط التعامد, القفز,  رض الشبكةع  

 ات  العالمً والمستخد حداثٌنظامً اإلالتمٌٌز بٌن 

 ات :حداثٌهناك نظامٌن لإل

 

 "  حداثٌسمى نظام اإلٌ   "ات ثابتإحداثٌنظا( ات العامWCS ) 

 "  إحداثٌدعى  نظام ٌ   "ات متنقلإحداثٌنظا( ات المستخدمUCS) 

 مرة. ول, هذٌن النظامٌن متطابقٌن فً الرسم عند انشائه أل ٌا  افتراض

 "بعادالمعاٌنة ثنائٌة األ"فً  االفقً المحور  ( هو WCSللنظام العام ) (x)المحورن ٌكو

( هً WCS)العام  حداثًفً نظام اإل "صلنقطة األ"هو الشاقولً.  (y)المحورو عادة, 

فة عرَّ م   تكون فً ملؾ الرسم األشٌاءكل ( . 2,2فً النقطة ) X,Yنقطة تقاطع المحورٌن 
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و تحرٌر  إنشاءذلك , ؼالبا ما ٌكون من االسهل من رؼم العلى . WCSاتها إحداثٌب

 ."(UCSات المتنقلة )حداثٌاإل"إلى  استنادا األشٌاء

ات حداثٌاإل"والعملٌات تستخدم  دواتات و العدٌد من األحداثٌاإل ادخاالتعملٌا كل 

UCS للـ  والعملٌات التً تعتمد على الموقع والتدوٌر بعادثنائٌة األ دوات. األ"الحالٌة

"UCS" تً:تشمل اآل 

  والنسبٌة والمطلقة "اتحداثٌاإل"ادخاالت 

 زواٌا االشارة المطلقة 

 إلى  تعرٌؾ االفقً والشاقولً لطور التعامد, التتبع  القطبً, التتبع القفز

 الشبكة.إلى  , عرض الشبكة , القفزاألشٌاء

 الشاقولٌة واالفقٌة بعادتوجٌه األ 

  النصٌة األشٌاءتوجٌه 

 مراأل استخدامب نلدورامعاٌنة اPLAN 

 ل العمل فً مناطق معٌنة من الرسم .سهّ ت   UCSتدوٌر الـ  أو  نقل

ن  بعدة طرق منها : "ات المستخد إحداثٌنظا  " نقلك ٌ مك 

 

  سجدٌدة أصلنقطة "بتعرٌؾ  نقل" 

 "موجود شًءمع "ترصٌؾ 

 "جدٌدة و نقطة على المحور  أصلبتعٌٌن نقطة   "تدوٌرX .الجدٌد 

 "الحالً بزاوٌة معٌنة حول المحور "ٌرتدوZ . 

 "السابق."إلى العودة 

  صلكما كانا فً األ" "إلى مطابقا"جعل. 

ن, ؾ عرِّ . حالما ت  مرفً األ متراسال   كلها تمتلك خٌارا   األوامرهذه  ك ٌ مك 
 تسمٌته واستعادته عند الحاجة.

ن "ات مستخد  سجدٌدإحداثٌنظا  "لتكوٌن  والذي ٌمتلك  UCS مراأل استخدام ٌ مك 

 :اآلتٌةالخٌارات الفرعٌة 

 

Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis 
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 Faceسجامد ـ "ل محدد "وسج "على  ا  اعتمادات حداثٌ: ضبط نظام االSolid" 

 Namedخٌارات فرعٌة جانبٌة: ةثالث ٌ وفِّربدوره  ختٌار: هذا اال 

o Restore سابق التعرٌؾ "اتحداثٌنظا  اإل": استدعاء 

o Save :دباسم م "اتحداثٌنظا  اإل" حفظ  حدِّ

o Del ات سابق التعرٌؾإحداثٌنظا  ": ضبط" 

نبٌنما ال "ات المتنقلحداثٌنظا  اإل"تسمٌة  إعادة إمكانٌةنالحظ  تسمٌة  إعادة ٌ مك 

 ."ات العا حداثٌنظا  اإل"

 

Objectمحدد "عنصر رس "على  ا  اعتمادات حداثٌ: ضبط نظام اإل. 

Previousالسابق"ات حداثٌ: استدعاء نظام اإل" 

Viewالمستوي  "محددمشهد رؤٌة "على  ا  اعتمادات حداثٌ: ضبط نظام اإل(xy  ٌكون

 عمودٌا على اتجاه المشاهدة(.

Worldات العا حداثٌنظا  اإل"إلى  : العودة". 

X,Y,Zدٌدها.بزاوٌة ٌتم تح المحددة "المحاورأحد " ات حولحداثٌ: تدوٌر نظام اإل 

ZAxisمحور إلى  ات نسبةحداثٌ: تعرٌؾ نظام اإل"z دحدم" ( ٌتم تدوٌر المستويX,Y )

 على ذلك. ا  اعتماد
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 ؼٌرحتى وان كانت  "UCS"مربعد األ أوتوكادفرعٌة ٌتقبلها برنامج  إضافة إلى أوامر

 هً: ضافٌةالفرعٌة اإل األوامرظاهرة فً القائمة الفرعٌة وهذه 

New, Origion, 3point, Ortho Graphic 

 الدٌنامٌكً  UCSاستخدا دوران العناصر فً الفراغ ب

 World Coordinate Sysytem) "ات عا إحداثٌنظا  ", فانت تعمل ضمن  ا ٌ افتراض
WCSفً الرسومات الجدٌدة  أوتوكاده ٌستخدمً الذي فتراضات االحداثٌ( وهو نظام اإل

ن, لكن  . وٌسمى "WCS"موعات فرعٌة من ات خاصة كمجإحداثٌانظمة  إنشاءك ٌ مك 

ات إحداثٌنظا  ) "User Coordinate System UCS"داثٌات الذي تنشئه حنظام اال

 (المستخد 

توجٌه عملك  علىتساعدك  ألنها "النمذسجة الفراؼٌة"مهمة جدا فً  "UCSاالنظمة"ان 

ن, مثال  .  "الفضاء الفراؼً"فً  لصندوق ٌقع على الوجه العمودي ل "UCS"ك اعداد ٌ مك 

ن. ثم سابقا  الفراؼً الذي انشاته   "WCS"ك الرسم على هذا الوجه كما تفعل على ٌ مك 
اسطوانة مرسومة على الواجهة الجانبٌة للصندوق. وترٌك  اآلتًللرسم . ٌرٌك الشكل 

 هو على مركز االسطوانة." UCS". الحظ ان توجٌه "UCS"الشبكة العمودٌة اتجاه 

 

ن)  (8تمارٌن فصل  مرفق فً المجلد "UCS"رسم بعنوان تمرٌن االستعانة بال ٌ مك 

 ٌؤتًاسطح متوازي المستطٌالت كما أحد  إلى "UCS"حّول 

 "Face"انقر
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 إنهاءو للموافقة "ادخال"المفتاح  انقراسطح متوازي المستطٌالت. ثم أحد  إلى ثم اشر

 .مراأل

نظام  2202أوتوكاد. ٌقدم  ادأوتوكفً  "لنمذسجة الفراؼٌةاـ "دائما ل مهمة أداة"UCS"ان 

"UCSًالدٌنامٌك"   ٌ ٌّر, الذي  لٌوافق السطح المنبسط  تلقائٌا   X,Y,Zتوجٌه المحاور  ؽ

 للعنصر الفراؼً .

القالب " استخدامت الملؾ الفراؼً الجدٌد بؤربما الحظت انه عندما انش

acad3d.dwt" ٌت أر,  "لوؾأشكل الصلٌب الم", بدا المإشر بشكل مختلؾ. بدال من
 "لون"سترى بان لكل خط فً المإشر  بإمعاننظرت  إذا. "ثالثة خطوط متقاطعة"

ٌ   ٌةفتراضمختلؾ . فً االعدادات اال خط , الXللمحور  حمراألالخط  أوتوكادبٌن , 

ٌ  Zللمحور  االزرق, والخط Yللمحور  االخضر  "Ucsأٌقونةـ "ل لواند نموذج األقلِّ . وهذا 

ٌَّنكما هو  ب  اآلتً:فً الشكل  م 

 "UCSأٌقونةمظهر "للسٌطرة على 
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ٌّر, سٌت "الدٌنامٌكً UCS"عملك مع  أثناء سطح إلى  شٌرتوجٌه هذه الخطوط عندما ت   ؽ

  ٌ  "الدٌنامٌكً UCS" استخدامكٌفٌة  االتًرٌك التمرٌن على العنصر الفراؼً . 

 .Yلمساعدتك فً تدوٌر الصندوق حول المحور 

د .0  "DUCS" . افحص الزر "الدٌنامٌكً UCS" , و"Osnap"من تشؽٌل  تؤكَّ

 علٌه لتنشٌطه. انقر, . واالّ "ON". ٌجب ان ٌكون بوضع  أوتوكادنافذة  أسفلفً 
 Modify>Rotateانتق  .2

 نهاءإل "ادخالالمفتاح " ضؽطاالصندوق, ثم  انقر, "انتقاء العناصر"عند رسالة  .3

 اإلنتقاء

ك  , لكنشًءي أ تنقر , ال"المرسجعٌةنقطة التحدٌد "عند رسالة  .4 المإشر من حرِّ

واجهته الجانبٌة. عندما تقوم بذلك ,  راقب اتجاه المإشر. إلى  سطح الصندوق

ٌّرانه ٌت  بحسب السطح الذي تشٌر الٌه. ؽ

 .االتًكما فً الشكل  ٌسرضع المإشر على الجانب األ .5

ٌة السفلٌة للصندوق كما فً ماماأل على الزاوٌة "وثب النقاط"ضع مإشر  .6

المإشر . عند تحرك المإشر , ٌدور  انقر. االتً الٌسرى للشكلالصورة 

 .(Y)الصندوق حول المحور 

 
 للشكل االتً:. سٌبدو الصندوق مشابها  "زاوٌة الدوران( كـ "32)ادخل  .7
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افترض  انك ترٌد  اآلن.  "الدوران ىمستو"على سطح لتحدٌد  "التحوٌ " إمكانٌةرأٌت 
 أخرىٌة أساس تً أداةوق بعد تدوٌره . ٌبٌن البند اآلالحد جوانب الصند "عنصر إضافة"

 تستخدم للقٌام بذلك .

 ر وتتبع وثب العناصر فً الفراغ صوثب العنا استخدا 
 "منتصؾ"أو  "نقاط نهاٌة"العناصر فً اماكن دقٌقة فً الفراغ , مثل  "وضع" تأرد إذا

ن,  أخرىلعناصر  , تماما كما تفعل "Osnapوثب العناصر " استخدامك القٌام بذلك بٌ مك 

 UCS"وثب العناصر عندما ٌكون  استخدامعند  نتباهاالفً المستوي, لكن ٌجب 

 .ا  نمعٌ "الدٌنامٌكً

د"  تم سإالك للالدٌنامٌكً UCS استخدا لفراغ باتدوٌر العناصر فً فً تمرٌن " من  تؤكَّ
ء نقطة قبل انتقا "مستوي الدوران"وضع المإشر على جانب الصندوق المتزامن مع 

المطلوب,  "مستوي الدوران"قد اختارت  "الدٌنامٌكً UCS"النهاٌة . هذا ٌإكد ان مٌزة 

 .الخطؤستجد الصندوق ٌدور فً االتجاه  واالّ 

ن فً بعض العملٌات, ال . وال "ظورينالنمط الم"فً  "وثب العناصر" استخدامك ٌ مك 
 "االسقاط المتوازي"ة نمعاٌإلى  فً النمط المنظوري. انتقل "وثب العناصر تتبع"تعمل 
نقاط واقعة على الواجهة إلى  الوثب أردت إذاعرفت انك ستستخدم وثب العناصر .  إذا

 الفراؼً . أو  السلكً المستوي "نمط الرؤٌة"إلى  الخلفٌة للعنصر , انتقل

 (775)اومورا ص الرس  على سطح عنصر فراؼً 

نانه  رأٌتفً تمرٌن التدوٌر  . "مستوي الدوران"فوق سطح لتحدٌد  "التحوٌ "ك ٌ مك 
ن التمرٌن  نفذهذه الطرٌقة لتحدٌد المستوي الذي ستضع العنصر فٌه.  استخدامك ٌ مك 
 لمعرفة كٌفٌة القٌام بذلك.تً اآل

 انتق  .0

, وتوقؾ اآلتًضع المإشر على السطح العلوي للمستطٌل ,كما فً الشكل  .2

 زاوٌة السطح العلوي.ـالمإشر ل "ٌحاذيـ "لحظة. س
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 زنقطة فٌمرك انقرللصندوق ,  يولالمإشر للسطح الع "محاذاة"مع  .3

. تظهر الدائرة على السطح, وٌتبع نصؾ قطر الدائرة تقرٌبا  الصندوق 

 لحركة المإشر.

ٌَّنمثل الصورة ال تقرٌبا  وحدات  6قم بضبط الدائرة لٌكون نصؾ قطرها  .4 ب ة م 

نٌ مدٌد نصؾ القطر. حلت انقر, ثم اآلتًٌمٌن الشكل   (6)ادخالأٌضاك ك 

, قم بازاحة الدائرة انتق  .5

 االتً:لشكل اوحدتٌن للداخل, كما فً 
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نهذا ٌعرض انه  العناصر مع سطح عنصر  محاذاةل "الدٌنامٌكً UCS" استخدامك ٌ مك 

دم ن , ال مثال  .  "السطوح المستوٌة"تعمل على  "الدٌنامٌكً UCS". الحظ ان حدِّ ك ٌ مك 

 .لألسطوانة "السجانب المنحنً"لوضع عنصر على  "ٌكًالدٌنام UCS" استخدام

 ثابتة  UCS استخدا 

عرفت بانك ستقوم بالكثٌر من   أو إذا كنت تعمل فً منطقة مزدحمة فً الرسم , إذا

دسطح م"العمل على  نمن العنصر,  "حدِّ حتى  "اتثاب"ٌبقى توجٌهها "UCS"إنشاءك ٌ مك 

 "Face", انتق  "الدٌنامٌكً UCS"زة مٌ على عتمادتقوم بتؽٌٌره , بدال من اال

 

" ادخالالمفتاح " ضؽطاستعمل ضمنه و يٌعرؾ المستوي الذ يالذ "السطح"وانتق 

نتقى , ولن تقلق بشان الرسم المفاجئ بالتوجٌه الخاطئ . للسطح الم   "UCS"ستحاذي

 "WORLD", انتق "WCS"إلى  للعودة

 

Ucs  ًعلى شرٌط الحالة : الدٌنامٌك 

 (خامل)أو  (نشط)قٌمتٌن حدى ا ؤخذٌ 

بسهولة راجع الفلم  "اشٌاء مائلة" الى "ما اشٌاء" إضافةتستطٌع  كان نشطا   إذا
 التوضٌحً 
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ن  الوصول الٌه بصورة اسرع من  ٌ مك 
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 UCS"استخدامٌن فقط بأساسوهو مكون من شكلٌن تً رسم اآل حاولبعد مشاهدة الفلم 

 "الدٌنامٌكً
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ات حداثٌاإل أٌقونة"الحظ ظهور  "الدٌنامٌكً UCS"انه بوجود لى إ تنبٌه المتدرب

 ً وهكذا...مامثم األ مثال  الجانبً  , سطح تمر فوقهأي  على "المؤقتة

 اسطح االسفٌن أحد  إلى UCSتطبٌق لتحوٌل 

 

 "Face"انقر

 

 للموافقة . "ادخال"السطح المطلوب ثم المفتاح إلى  وعندما ٌطلب السطح اشر  

 "Unnamed"إلى المكعب  أسفلتحول النص تالحظ 
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 "Named"على زر  انقر "ممٌزس  ا" اعطاإه أردت إذاف

 

 تً:فٌظهر مربع الحوار اآل

 

ثم اكتب االسم الممٌز  "حرٌرالت" طورالحتى تصبح فً على  انقر

 "UCS" للـ

 Elevمراأل

 ."دبعاالنموذج ثنائً األ"الذي سٌرسم علٌه  "المستوى" مرٌضبط هذا األ

 ( على التوال42ً,  22, 2) "المستوٌات"وقد رسم عند  ا  خطٌوضح تً الشكل اآل

 

 "elev" مرها البرنامج. عند تنفٌذ األٌستخدم( التً zهً قٌمة ) ٌةفتراضان القٌمة اال

 ن:ان االتٌتاتظهر الرسالت
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قٌمة "تضبط  فإنهااما الرسالة الثانٌة  .الرسم "مستوى"ى تطلب تحدٌد ولالرسالة األ

 أو أسفل فوق "بعادالعناصر ثنائٌة األ"البرنامج  بها (Extrudeق )بث  ٌ  التً س "المسافة

مستوى الرسم. القٌم الموجبة تسحب االشكال الناتجة على طول االتجاه الموجب للمحور 

(z( اما القٌم السالبة فتسحب االشكال الناتجة على طول االتجاه السالب للمحور .)z.) 

 مالحظة :

 ٌمرسٌطر األ"elev"  م بعد ضبط قٌمته رس  على عناصر الرسم الجدٌدة التً ست

  ٌ  ر على عناصر الرسم المرسومة قبل تنفٌذه.إثِّ وال 

   ٌ ٌّرفً كل مرة ت   (0)إلى  "المستوى"عاد ضبط إلى  اتحداثٌها نظام اإلب ؽ

 ."ات العامةحداثٌاإل"

 تطبٌق 
 :اآلتٌةالخطوات  نفِّذ

 
 قطرنصؾ ؤي دائرة ب إرسم

ر ى منه ثم ولعلى الرسالة األ ا  جواب مثال  (52)القٌمة  اطبعولكن  "elev"مرتنفٌذ األ كرِّ

 على القٌمة )صفر( للرسالة الثانٌة. للموافقة" ادخالالمفتاح " ضؽطا

 أخرىدائرة  سمار

 أٌقونة أ ضؽط



 2202اساسٌات اوتوكاد 

220 
 

رسمتا . ستالحظ ان الدائرتٌن قد "المشاهد االٌزومترٌة مسبقة التعرٌؾ"أحد  منها اختر
 بمستوٌٌن مختلفٌن.

 

 تطبٌق 

 ,Thickness = 20 Elev. = 0 واضبط "elev"مراأل نفِّذ .0
 .مثال  (25)نصؾ قطر ولٌكن ؤي دائرة ب رسما .2
ر .3  ,Thickness = 30 Elev. = 0 واضبط "elev"مرتنفٌذ األ كرِّ
منها بنصؾ القطر ولٌكن  أكبردائرة متحدة المركز مع الدائرة السابقة و رسما .4

 والحظ النتٌجة. (45)مثال  
 ستالحظ ان البرنامج قد رسم اسطوانتٌن ,

وحدة رسم باالتجاه الموجب للمحور  (22)وبسمك  (25)ى بنصؾ قطر ولاالسطوانة األ

z وحدة رسم باالتجاه السالب  (32)وبسمك  (45),  االسطوانة الثانٌة  بنصؾ قطر

 ,  zللمحور 
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 ا  سابقتؽٌٌر مستوى الرس  لعناصر مرسومة 

 "مستوى"إلى  رسم "مستوى"لنقل العناصر المرسومة فً  "Move"مراأل ٌ ستخدم

 .تختلؾ عن االصلٌة لنقطة الحركة Zقٌمة  بإدخالوذلك  آخر رسم

 تطبٌق 
ٌرتفع  آخر "مستوى"إلى  "مستوى"أي  ترفع دائرة مرسومة عند اآلتٌةالخطوات 

 :ٌؤتًما  نفِّذبرسم دائرة ثم  . ابدا التطبٌقولاأل "المستوى"وحدة عن  (32)بمقدار 

 

 الدائرة اختر

 

د  نقطة ولتكن مركز الدائرةأي  حدِّ

 

الموقع النسبً "تحدٌد  أساسللحركة كان على  "تعرٌؾ النقطة الثانٌة"الحظ ان 

 باالتجاه الموجب لهذا المحور. علىلرفع الدائرة نحو األ (Z)على اتجاه المحور  "للحركة

 
 تطبٌق 

ح تٌةاآلالخطوات   الدائرة المرسومة بالتطبٌق السابق: "مكس  "تؽٌٌر  ت وضِّ

ذات اللون االزرق  "gripsالماسكات "ٌسارا علٌها فتظهر  بالنقرالدائرة  اختر .0

 على محٌطها ومركزها.
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من القائمة الجانبٌة فٌظهر مربع  "خصائص" اخترعلى الدائرة بالٌمٌن و انقر .2

 "خصائص"الحوار 

ٌّر .3 لل( مثال   62)الى فً مربع الحوار  "Thickness"قٌمة  ؼ  "مكالس  "مقدار  ت مثِّ

 المطلوب للدائرة.

 إنهاءو "الماسكات"" مرتٌن لحذؾ هروبالمفتاح " أ ضؽطؼلق مربع الحوار ثم ا   .4

 الدائرة. اختٌار

 لمالحظة النتٌجة. "المشاهد االٌزومترٌة"أحد  اختر .5

 

 

 مشاهد مختلفةإلى  تقسٌ  الشاشة
ل "بعادالحٌز ثالثً األ"عند العمل فً   ٌ وفِّررض الجسم من زواٌا مختلفة وع   ٌ فضَّ

رض النموذج بزواٌا مختلفة اقسام مختلفة وع  إلى  "تقسٌ  الشاشة" إمكانٌةالبرنامج 

 :ٌؤتًما  نفِّذمشاهد مختلفة إلى  "تقسٌ  الشاشةـ ". ل"قس  )مشهد("فٌكل 
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ٌحتوي على اطار  "المشهد الفعال"اهد. ة مشإلى أربع "تقسٌ  الشاشة"النتٌجة ستكون 
. اما المشاهد الثالثة "الشعٌرات المتصالبة )+("سمٌك وٌظهر به المإشر على شكل 

ٌّر آخر مشهد "تنشٌطـ "(. لً )فتراضاال شكلهٌظهر بها المإشر على فالباقٌة   ؼ

 للفارة. ٌسرالنشط حالٌا  ننقر  بداخله بالمفتاح األ
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 تً:اآل "مشاهد"ٌظهر مربع الحوار "vports"مراألعند طباعة 

 

ة حالٌا فً ت وفِّرلمشاهد المعاٌنة الم "االعدادات المناسبة" اختٌارتٌح مربع الحوار هذا ٌ  
فً المربع  "القٌاسٌة مشاهد المعاٌنة"قائمة  درج. ت  "حٌز الورقة"أو  "حٌز النموذج"

  ٌ ج ضمن التبوٌب در  ت  ها المستخدم كونّ . قائمة مشاهد المعاٌنة التً 

 ".مشاهد معاٌنة مسماة"

 

 المعاٌنة الجدٌد منفذالمخصص ل "االس "

 

دت   كان التقسٌم المختار والمعروض فً المعاٌنة سٌتم  إذاهذه القائمة المنزلقة فٌما  حدِّ

 . سابقا  م قسَّ معاٌنة م   منفذ "سجزء من اسجزاء"على أو  "كلـ "تطبٌقه على الرسم ك
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دت    ."بعادثالثً األ"أو  "ثنائً" دحدَّ الم منفذكان ال إذامة المنزلقة هذه القائ حدِّ

 تطبٌق 

 ."مرسطر األ"عند  مربكتابة األ"Vports"مربع الحوار  فتحا   .0

 النوع  اختر .2

 انقرثم  فً الحقل  "Design view"االسم  اطبع .3

 ."موافق"

ر .4 دو آخر "تقسٌ " ختٌارالعمل ثانٌة ال كرِّ  .(Three)آخر اسم له  حدِّ

ستالحظ  من مربع الحوار العنوان  أ ضؽط .5

 سبق تعرٌفهما. نذٌلال "سمٌناال"وجود 

 ."موافق"انقره من القائمة ثم اخترتقسٌم أي  "ستدعاءإـ "ل .6

د  ,ؾعرَّ تقسٌم م  أي  "حذؾـ "ل .7 من لوحة  "حذؾ"المفتاح  أ ضؽطاالسم ثم  حدِّ

 المفاتٌح.

ن  :ٌؤتًوكما  "فرعٌة اهدمسجموعة مش"إلى  "تقسٌ  المشهد الفعال" ٌ مك 
د .0  ة مشاهد متساوٌة.إلى أربع مةقسَّ الشاشة م  ان من  تؤكَّ

 "Vports"مراأل نفِّذ .2

 "Vports"المشاهد من الجزء أحد  اختر .3

 التقسٌم أنواعأحد  اختر .4

 "Current ViewPort"اخترمن الحقل  .5

 ."موافق" انقر .6

دٌ لم تكتب  إذالخٌارات الفرعٌة )كٌفٌة تقسٌم الشاشة مع العدٌد من ا" vports-"مراأل حدِّ
 األوامر" مباشرة ولن تظهر مشاهدسٌظهر مربع الحوار " مرقبل األ "–"االشارة 

 ("مرسطر األ"الفرعٌة فً 

 الخٌارات الفرعٌة

[Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4] 



 2202اساسٌات اوتوكاد 

227 
 

Save 

طلب تحدٌد . حٌث تظهر رسالة تددَّ حمسم ا استخدامالتقسٌم الحالً للمشاهد ب "ٌحفظ"

 االسم.

Restore 

 ومحفوظمعروؾ  تقسٌم "استدعاء"

Delete 

 والحفظتقسٌم مشاهد سابق التعرٌؾ  "حذؾ"

Join 

تحدٌد  أوال   , حٌث ٌطلب البرنامج أكبرمشهد واحد إلى  متجاورٌنمشهدٌن  "دمج"
المشهد المطلوب المحافظة علٌه ثم ٌطلب بعد ذلك المشهد المجاور المطلوب دمجه مع 

 .ولشهد األالم

Single 

 )المشهد الفعال( "مشهد واحد"إلى  تحوٌل الشاشة

 /؟

 المحفوظةالمشاهد  "أسماءقائمة ب"تعرٌؾ 

/2 

 متساوٌٌن افقٌا وعمودٌا "مشهدٌن"إلى  تقسٌم الشاشة

/3 

 مختلفة "مشاهد ةثالث"إلى  تقسٌم الشاشة

 ٌحتوي هذا الخٌار على خٌارات فرعٌة

Horizontal, vertical:  م ٌ  منها  أٌا  ثالث مشاهد متساوٌةإلى  الشاشةقسِّ

Above, below, left, right:   أٌا   ٌ دمنها   كبرموقع المشهد الثالث األ حدِّ

/4 

 مختلفة "مشاهد  ةأربع"إلى  تقسم الشاشة

 

 تطبٌق 

 "Extrudeالبثق "حول موضوع 

ن ذه . تمتاز ه"مستوي قمسجمع خطوط مؽل"بانسحاب  "مسجس  فراؼً" إنشاءك ٌ مك 
ن ألنه بعاداالشكال ثالثٌة األ نشاءالطرٌقة بمرونتها العالٌة إل  "مسجمع خطوط" إنشاءك ٌ مك 

 شكل معقد نوعا ما.إلى  " هذا المجمعبثقـ "شكل ثم القٌام بؤي ب
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تم تحضٌر .  "نموذج فراؼً"إلى فً سلسلة التمارٌن التالٌة , ستقوم بتحوٌل ؼرفة شقة 
اسهل قلٌال.  األشٌاءحتوي اضافات بسٌطة لجعل التً تونسخة من مخطط الشقة الطابقً 

مسجمعات خطوط " إضافةالملؾ الذي ستستخدمه فً التمرٌن. مع اآلتً  ٌبٌن الشكل

 كحدود خارجٌة للجدران. "مؽلقة

 
ٌّرستالحظ ان المخطط  نالسابقة فً هذا الفصل. سترى انه  مثلةمظلل مثل األ ؼ ك ٌ مك 

 بنفس سهولة النمط المظلل. ظهارمن اإل "مطالن"العمل فً الفراغ فً هذا 

)المترٌة ( من ملفات المشارٌع المثبتة فً القرص  unit.dwg-20الملؾ  فتحا   .0

 المضؽوط المرفق.

 3d"فً الالئحة المنسدلة للوح التحكم  "Southewst Isometric"انتق  .2

Navigate" 

ن  انتقاء  أٌضاك ٌ مك 
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فوق وٌسار الرسم , بدال من الوقوؾ فوقه مباشرة كما لو كنت تقؾ  اآلنستبدو معاٌنتك 
للتوجٌه  ا  اعطائك احساس على "مكعب المشاهدة" أٌقونةساعد ( ت  اآلتً)راجع الشكل 

 الجدٌد.

 
 "Ribbonالشرٌط على " "نمذسجة"فً لوح التحكم  "Extrude"داةاأل انقر .3
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 ."مرسطر األ"فً  "Extrude"اطبعاو 
 سترى رسالة 

 
 , ٌتبعها الرسالة  مر( فً نافذة األ كٌة الحالٌة  )الكثافة السل

 
 (العناصر لالنسحاب اختٌار)

ٌَّنانتق الحدود الخارجٌة للجدار ال .4 ب المفتاح  ضؽطا, ثم السابقفً الشكل  م 
 ."ادخال"
 عند الرسالة .5

 
 االتجاه / المسار / زاوٌة االستدقاق(أو  اإلنسحاب رتفاعا)تحدٌد 
 رتفاعالجدران لإل "بثق". سٌتم  "ادخال"مفتاح ال ضؽطا( ثم 224)مترٌة  (انج8)ادخل 
 اآلتًل , كما فً الشكل دخ  الم  

 
نالتمرٌن السابق للصندوق ,  باالختالؾ عن المعاٌنة ألن  ك الرإٌة من خالل الجدرانٌ مك 

ٌِّ . ت   "Wireframeمعاٌنة سلكٌة "عبارة عن  احجام العناصر  "المعاٌنة السلكٌة"ن ب
 ."حواؾ االسطح" ت مثِّلالخطوط التً  هاإظهاربالفراؼٌة 
 تروٌسات االبواب لتحدٌد فتحات الجدار. إضافةستقوم ب
نلتحصل على رإٌة مقربة على الباب ال "المعاٌنة"صّؽر  .0 ٌَّ ب . اآلتًفً الشكل  م 

ن فً هذه المعاٌنة الفراؼٌة  "التصؽٌرالتكبٌر / "و "التصفح" أداتً استعمالك ٌ مك 

 معاٌنة مستوٌة. ةأٌ هما فًمثلما تستعمل
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. هذا "شرٌط الحالة"فً  "DUCS"بنقر الزر  "الدٌنامٌكً UCS"عّطل نمط  .2

 لتجنب التوجٌه المفاجئ للمإشر للجدار خلؾ تروٌسة الباب .

 

 "نمذسجة"لوح الفً  "BOX" أداة انقر .3

 

نالنقطتٌن ال انقرو "Endpointوثب النقاط " استخدم .4 ٌَّ ب االتً:فً الشكل  تٌنم 

 
 عند الرسالة  .5

 

د)  02)من النقطتٌن المنتقٌتٌن وادخل  سفله المإشر لألنقطتٌن ( , وجِّ  او "رتفاعاإل" حدِّ

 تظهر تروٌسة الباب. ".ادخالثم "( سم 32)المترٌة ادخل بوصة( 

نال خرىلرسم تروٌسات االبواب األ (3)و (2)اعد الخطوات  .6 ٌَّ ب ة فً الشكل م 

 اآلتً:
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ة. لتحسٌن قالش  طللفراغ فً مخط أفضل ا  عطً احساساالبواب ت   ان الجدران وتروٌسات
ن,  "النموذج الفراؼً"مظهر  ران وتروٌسات االبواب بحٌث تظهر دالج "ض "ك ٌ مك 

 مشابهة للجدران والفتحات.

 "Union"داةاأل انقربحٌث ترى الشقة كلها , ثم  "Zoom out"ر الرإٌة  صؽِّ  .0

 ."تحرٌر السجوامد"لوح ال( فً اتحاد)

 

 ."ادخال"ضؽطاعند رسالة انتقاء العناصر , انتق كل الجدران والتروٌسات , ثم  .2

.  نتباهاالتظهر الجدران والتروٌسات كسطح مستمر دون وصالت خطوط تصرؾ  اآلن
ن الفراغ لمخطط الشقة. ستحتاج للبدء باستكشاؾ طرق  إلحساسك فعال الوصول ٌ مك 

لقٌام بذلك , ستحتاج لمعرفة مٌزة نمذجة فراؼٌة لمعاٌنة الشقة فً الفراغ, لكن قبل ا
 ."مصافً النقاط" إضافٌة
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 تمارٌن
 ٌحتوي على فتحة وشباك "سجدار" رسما -0

 

 "نافورة مٌاه"رسم  -2

 مواصفات اجزاء النافورة

 سفلالمضلع األ (I, R=50) 

 thickness =20 elev=0   8عدد االضالع =

  المضلع االوسط 

 thickness =20 elev=80   8عدد االضالع =

 المضلع العلوي 

 thickness =15 elev=110   8عدد االضالع =

 االسطوانة السفلى 

 r=15 thickness =80 elev=0 

 االسطوانة العلٌا 

 r=10 thickness =30 elev=80 

 دوائر انابٌب النافورات 

 r=3 thickness =7 elev=110 

 القاعدة )االرض( ودوائر المصابٌح حسب الحاجة 
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 إضافٌةمالحظات 

 مراأل استخدم"Offset"  ان مسافة  أساسللحصول على المضلعات وعلى

 .(3)االزاحة 

 النقطة  استخدم(x=0, y=0 )كمركز للدوائر المركزٌة والمضلعات 

 3"مراأل استخدمdFace" السطوح على المضلعات نشاءإل 
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 :"رٌؾسابقة التع بعادالسطوح ثالثٌة األ" استخدامب اآلتٌة ةولاالط رسما -3
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ٌَّنال )درج( "مدخل بناٌة" رسما -4 ب  تً:فً الشكل اآل م 

 

 




